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Det allmänna ekonomiska läget
Enligt kommunernas bokslutsprognoser för 2016, som 

samlats in av Statistikcentralen, ser det ut som om den 
kommunala ekonomin utvecklas i rätt riktning. Utgifterna 
inom kommunsektorn ökade i fjol måttligt i hela landet, 
i genomsnitt med 1,3 procentenheter.  Räkenskapsperio-
dens resultat förbättrades enligt förhandsuppskattningen 
med nästan en halv miljard euro, men 111 kommuner 

hade ändå ett negativt resultat, sammanlagt 
0,2 miljarder euro. Fastlandskommu-

nernas antal är för tillfället 295.
En orsak till uppsvinget i 

den kommunala ekonomin är 
den återhållsamma kostnads-
utvecklingen, som bland 
annat beror på att kommu-
nerna och samkommu-
nerna har anpassat sina 
personalkostnader och 
att kostnadsnivån inom 
de kommunala tjänsterna 

inte har stigit mycket.
Kommunernas 
och samkom-

m u n e r n a s 
inkomster 

har ökat 
f r a m -

f ö r 

Satsningar på kommunal service – 
Bokslutet 2016

Kommunens verksamhetsår 2016 ligger bakom oss och det är i mars dags att behandla 
bokslutet och verksamhetsberättelsen i kommunstyrelsen. Verksamhetsåret 2016 var ett 
helt vanligt år i vår verksamhetshistoria. Inga större katastrofer inträffade och vi kunde 
jobba i en trygg miljö och se till att saker flyter på som de brukar göra. 

allt till följd av större statsandelar. I statsandelarna för 
2016 fick kommunerna en kompensation på 260 miljoner 
euro för de skatteinkomster de förlorat på grund av änd-
ringarna i skattegrunderna. Dessutom fick kommunerna 
270 miljoner euro mer statsandelar till följd av juste-
ringen av kostnadsfördelningen mellan kommunerna och 
staten.

Kommunernas skatteinkomster ökade måttligt på rik-
snivå. Ökningen blev sammanlagt 1,4 procent, dvs. 300 
miljoner euro. En orsak till den blygsamma utvecklingen 
är att den tidigare temporära höjningen av kommunernas 
samfundsskatteandel inte längre gällde.

Trycket på investeringar varierar mycket mellan kom-
munerna. I landskapens centralorter och andra stora 
städer är trycket på investeringar stort på grund av det 
ökade servicebehovet. I andra kommuner gäller trycket 
på investeringar ofta eftersatt underhåll.

Ekonomin och verksamheten i Korsnäs
Den ekonomiska situationen i Korsnäs har under 2016 

präglats av en stor osäkerhet då det gäller utfallet av 
kommunens skatteintäkter. Den ekonomiska konjunktu-
ren hade gett ett stort utslag i kommunens skatteintäk-
ter 2015, där kommunen tappade ungefär en miljon euro 
jämfört med vad som budgeterats. I mitten av maj 2016 
gav därför kommunstyrelsen i uppdrag till sektorerna att 
se över kostnaderna och att hålla budgetens förverkli-
gande på 98 %. 

Verksamhetsbidraget eller nettot från kommunens nor-
mala driftverksamhet landade på ungefär 750.000 euro 
lägre än budgeterat eller på en nettokostnad om 12,2 mil-
joner. Årsbidraget efter att skatter, statsandelar och finan-
siella poster plussats till landar på ca 1,9 miljoner euro 
på plus. Årsbidraget täcker kommunens avskrivningar 
och efter dessa och bokföringsposterna blir kommunens 
slutresultat för verksamhetsåret 2016 ett överskott om 
ca 350.000 euro. Alla siffror är ännu i skrivande stund 
preliminära då kommunstyrelsen ännu inte har behandlat 
bokslutet.

Lönerna i kommunens bokslut ökade med 1 % jämfört 
med förra bokslutet och totalt betalade kommunen ut 4,5 
miljoner euro i löner 2016. Kostnaderna totalt minskade 
med 2,2 % jämfört med bokslutet 2015 och den minsk-
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Annonsera i KorsnäsNytt
 Annonspriser år 2017 (+ moms 24%)
 Svartvitt Färg

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

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

Upplaga: 1200 exemplar
Utkommer 8 gånger 2017 till hushåll 
och företag i Korsnäs
Material sänds till Korsnäs kommun/
Kenth Nedergård
Postadress: Strandvägen 4323, 
66200 Korsnäs
Telefax: 3479 190  
Telefon: 050-5222 644
e-post : kenth.nedergard@netikka.fi

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

ningen förklaras till stora delar av lägre kostnader på spe-
cialsjukvården och primärhälsovården.

Projekt
Under 2016 fick kommunen godkännande på ett 

fortsättningsprojekt med inriktningen Integrering via 
Mathantverk – svenska från hand i mun. Projektet fick 
också bidrag till den privata andelen från Svenska Kul-
turfonden. Kommunen deltog i Stormässan våren 2016 
tillsammans med företagarföreningen och några av kom-
munens företagare. 

Ett annat stort projekt som pågått sedan senhösten 2015 
var den nya asylenheten som Röda Korset upprätthåller i 
Kurscentralens tidigare utrymmen. Där fanns som mest 
ca 160 asylsökande och Röda Korset har ungefär tio till 
elva anställda på enheten. Landets asylpolitik har dock 
gjort att flyktingströmmarna till landet minskat radikalt 
och på sensommaren 2016 fick vi beskedet att asylmot-
tagningen i Korsnäs ska avslutas. Tack vare gott sam-
arbete fick kommunen förlängt kontraktet så att främst 
barnfamiljerna fick fortsätta bo i Korsnäs fram till slutet 
av juni 2017.

Investeringar
De stora egna investeringsprojekten som utfördes under 

2016 var biblioteksrenoveringen, rinken i Harrström och 
renoveringen av gamla baren. Men den största investe-

ringssumman om 600.000 euro har gått till renovering 
och utbyggnad  av HVC i Malax. I enlighet med de avtal 
som uppgjorts så deltar Korsnäs kommun med en finan-
sieringsandel om 30 % i de gemensamma fastigheternas 
investeringsutgifter. Under året tog Korsnäs kommuns 
fullmäktige beslut om att inte delta i de tilläggsbyggnader 
som planeras till Malax-Korsnäs HVC området. 

Statens planer
Den nya SOTE reformen siktar på en landskapsbase-

rad gemensam helhet för både social- och hälsovården. 
I klartext betyder det att kommunerna inte längre ska ha 
varken inflytande i eller finansiering för social- och häl-
sovården efter 2019. I Österbotten leds förändringsarbe-
tet av Göran Honga, Jukka Kentala och Varpu Rajaniemi. 
För Korsnäs kommuns del ser det ut som om reformen 
medför en liten förändring till det sämre. Det beror på att 
de nettokostnader för social- och hälsovården som tas bort 
från kommunen i reformen är mindre än de finansiella 
posterna som tas bort i form av skatter och statsandelar. 
Eftersom ett utjämningssystem införs så kan en kommun 
inte förlora eller vinna mera på systemet än 100 euro per 
invånare. Nivån är alltså hanterbar och de statliga föränd-
ringarna i statsandelarna brukar vara betydligt brutalare 
än så. Vi ser med tillförsikt fram emot att fortsätta den 
goda utvecklingen av vår kommun även efter reformen.

Christina Båssar, kommundirektör
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Årets företagarpris går till ett företag, som 
framgångsrikt verkat i över 10 år – Restaurang 
Mölle Oy Ab – restaurangen vid Molpeströmmen 
i Molpe. Att driva en restaurang på landet, hör 
inte till de lättaste utmaningarna i branschen, 
men Strand-Mölle har lyckats. 

Som drivande kraft i företaget har Cecilia Moliis fung-
erat sedan starten i augusti 2005. Vid sin sida har hon 
genom åren haft olika partners. Sedan 2014 driver hon 
restaurangen tillsammans med systern Zandra Moliis och 
Joakim Blomqvist. 

Strand-Mölle är mycket tacksam för utmärkelsen ̀ Årets 
Företag´. 

- Detta är inte enbart en utmärkelse för oss ägare, utan 
också för våra anställda som jobbar målmedvetet, påpe-
kar Cecilia Moliis.

 - Utmärkelsen är ett bevis att vi lyckats i arbetet, och 
det sporrar till att jobba vidare och utveckla vårt företag. 
Vi vill också framföra ett tack till våra kunder, vi är tack-
samma över att få ha så många trogna kunder hos oss.

Sätter Molpe på kartan
Restaurangverksamheten vid havet i Molpe har pågått 

sedan 1993. Före Cecilia och hennes kompanjoner har det 
varit två andra företag som drivit verksamheten.

Många är de personer, som jobbat vid Strand-Mölle 
under något skede av sitt liv. Många ungdomar har haft 
sina första sommarjobb i glasskiosken eller i restau-
rangen. Sommartid uppgår personalen till ca 16 personer. 
De fast anställa förutom företagarna själva är 2-3 stycken. 

Samarbetet med fastighetsbolaget, som äger fastighe-
ten har fungerat bra. Köket totalrenoverades 2012 och de 
senaste somrarna har terrassen tillbyggts flera gånger.

Restaurangen, som ligger mitt emellan Närpes och 
Vasa, ligger å ena sidan på rätt ställe vid havet, å andra 
sidan avsides. Vintertid lockar restaurangen folk från hela 
regionen tack vare öppethållningstiderna. Söndagslun-
cherna har också visat sig vara väldigt populära året runt. 

Restaurang med teman
De tidigare ägarna hade byggt upp en stabil kundkrets 

och de nya företagarna antog utmaningen med stort 
intresse. Genom åren har man satsat på olika teman för att 
nå nya kunder från när och fjärran, speciellt under julsä-
songen. Det första försöket med chokladmeny, brasiliansk 
meny, bakochframmeny samt skärgårdsbord gav blodad 
tand och sedan dess har olika middagsteman utarbetats. 

-”Tusen och en natt” med orientaliskt liggande julbord 
var en stor succé, minns Cecilia.

- Vi har erbjudit julbord med rysk mat som inslag, ”jul 
med Bellman”, ölsvammel och krogshower. 

Sommartid är restaurangen en mycket populär sam-
lingsplats vid havet och badstranden i Molpe. Men året 

Årets företag i Korsnäs 2016        
– Restaurang Mölle Oy Ab

runt erbjuder restaurangen både lunch och a la carte sju 
dagar i veckan. De facto är julhelgen de enda dagarna, 
som restaurangen håller helt stängt. På vardagar serverar 
företaget lunch, även a la carte. På helgerna och kvällarna 
är det a la carte och pizza som gäller, också den omtyckta 
söndagslunchen. Mölle är även känd för sina pizzor, 
många pizzor har under åren blivit riktiga Mölle-klassi-
ker.

12 år som företagare
När Cecilia som 25-åring blev företagare fanns det 

många utmaningar som väntade. Hon har vuxit in i rollen 
och stor hjälp har hon haft av sina föräldrar samt goda 
vänner och kollegor. 

- Att vara en bra chef och hitta bra personal hör till ett 
företags svåraste uppgifter, konstaterar Cecilia. 

Idéerna verkar dock aldrig ta slut. Följande utmaning 
är att locka nya kunder till restaurangen med havsutsikt. 
Till hösten utlovas nya temasatsningar och däremellan 
kommer en sommar med hålligång under de ljusa som-
marnätterna. 

Text och bild: Kenth Nedergård

De glada systrarna Zandra och Cecilia Moliis i sin 
prisbelönta restaurang i Molpe.
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Årets nyföretagare 2016   
- Tommy Vesterback

Korsnäs företagares pris till årets nyföretagare 
2016 går till en ung företagare i ett familjeföretag 
där man nyligen genomfört en generationsväx-
ling. 

Pälsfarmningen lockar igen en yngre generation. I Tak-
laxområdet finns närmare ett tiotal unga företagare i den 
kategorin. Årets pris som ung nyföretagare till Tommy 
Vesterback, som tagit över sin faders pälsfarm - P-G Ves-
terback pälsfarm Ab – i januari 2016 och driver den i egen 
regi. 

Generationsväxling
Farmen startades upp av Per-Gustav Vesterback på Lin-

backen i Taklax 1979. Tommy hade varit med i sysslorna 
som ung, men utbildade sig till kock och hann jobba i 
köket på olika Sverigebåtar i 15 år innan han återvände 
till pälsbranschen. 

År 2014 började familjen planera för generationsväx-
ling och Tommy inledde vuxenstudier till pälsfarmare på 
YA på distans hösten 2014. Att ha rätt utbildning är en 
förutsättning för att beviljas generationsväxling.

Studierna är tvååriga och målet var att bli klar hösten 
2016 och sedan kunna ta över farmen. Men ödet ville 
annorlunda. Per-Gustav blev akut sjuk i maj 2015 och 
Tommy fick börja sköta farmen i förtid. Efter ett halvt års 

tjänstledighet från sin kocktjänst, sade han upp sig från 
början av 2016 och sedan dess är han farmare på heltid. 

Studierna färdigställdes och hösten 2016 blev han även 
utnämnd till årets vuxenstuderande vid YA, vilket spor-
rade ytterligare.

Framtidstro i pälsbranschen
Tommys farm är av lämplig storlek för en person och 

består till två tredjedelar av blåräv och en tredjedel polar-
rävar och andra korsningar. När han började 2016 var 
prisläget mycket lågt – på bottnen – men i år ser det redan 
bättre ut. På farmen finns tillstånd att utvidga med 3 hus 
till, vilket kan bli aktuellt när konjunkturerna har svängt.

- I Taklax finns ett bra nätverk bland unga pälsfarmare 
och man ställer upp och hjälper varandra när det behövs. 
Dessutom finns det äldre aktiva farmare, som kan komma 
med goda råd och erfarenheter när det gäller specifika 
bekymmer i verksamheten.

Som ung farmare, vill Tommy satsa på förbättrad kvali-
tet och utveckling. 

- För att lyckas i finländskt och internationellt perspek-
tiv, gäller det att hänga med i utvecklingen – och gärna 
också vara ett steg före konkurrenterna, förklarar han.

Under lugnare tider hinner han fortsättningsvis upprätt-
hålla sina kockkunskaper, Han har bland annat hoppat in 
som kock i Molpe skola och hjälpt till på nystartade deli-
shopen Matbiten i kyrkbyn. Men det är nog farmningen, 
som han vill satsa på just nu.

Att jobba i egen farm binder men ger ändå möjlighet att 
disponera sin tid, resonerar han.

- Att satsa på utveckling ger bättre produkter. Och bättre 
produkter syns i resultatet, vilket är en direkt sporre.

Text och bild: Kenth Nedergård

Årets nyföretagare Tommy Vesterback omgiven av  
kommundirektör Chistina Båssar och Korsnäs före-
tagares ordförande Jan-Erik Ravals.

Tommy Vesterback matar rävar i sin egen farm.
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Förslaget till Finnhamn 
detaljplan i Molpe by har varit 
till påseende under tiden 18.8-
19.9.2016. Under tiden inkom 3 
st utlåtanden och 1 anmärkning.

Planförslaget har kompletterats 
och ändrats utgående från de bemö-
tanden som gjorts på utlåtandena och 
anmärkning som inkom. Området 
gränsar till Strandbacka detaljplan. 
Finnhamn detaljplan är en naturlig 
utvidgning av det detaljplanerade 
området.

Fullmäktige godkände 20.3.2017 
Finnhamn detaljplan i Molpe by. 

Finnhamn detaljplan

Markanvändnings- 
avtal för Finnhamn 
detaljplan

Ett utkast till markanvänd-
ningsavtal för Finnhamn 
detaljplan i Molpe har upp-
gjorts mellan markägarna och 
Korsnäs kommun. 

Syftet med avtalet är att kommunen 
och markägarna kommer överens om 
att alla utgifter som berör detaljpla-
nen samt förverkligandet av denna 
står markägarna för. Kommunen har 
således ingen skyldighet att delta 
i kostnader som t.ex. byggande av 
kommunalteknik, allt detta står mar-
kägarna för.

Markägarna ansvarar på egen 
bekostnad för planering och byg-
gande av de vägar mm, som anges i 
detaljplanen. Markägarna ansvarar 
på egen bekostnad för underhållet av 
dessa.

Tekniska nämnden föreslog 
7.2.2017 att markanvändningsavta-
let för Finnhamn detaljplan i Molpe 
mellan markägarna och Korsnäs 
kommun godkänns.

Kommunstyrelsen godkände 
13.2.2017 det uppgjorda markan-
vändningsavtalet i enlighet med tek-
niska nämndens förslag.
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Beteckningar och bestämmelser
Merkinnät ja määräykset

Kvartersområde för fristående småhus.
Erillispientalojen korttelialue.

LANTM.ING. (YH) MAANM.INS. (AMK)

Kommunal behandling / Käsittely kunnassa:

Planutkast / Kaavaluonnos: 27.01.2016

Planförslag / Kaavaehdotus: 20.06.2016

Teknisk justering / Tekninen muutos: 24.11.2016

Godkänd av styrelsen / Hallituksen hyväksymä __.__.20__ § __

Godkänd av fullmäktige / Valtuuston hyväksymä __.__.20__ § __

Plankod / Kaavatunnus

Skala / Mittakaava 1:2000

LANTM.ING (YH) MAANM.INS. (AMK)

KORSNÄS KOMMUN / KORSNÄSIN KUNTA

FINNHAMN DETALJPLAN
FINNHAMNIN ASEMAKAAVA

Körförbindelse.
Ajoyhteys.

Byggnadsyta.
Rakennusala.

Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna,
i byggnaden eller i en del därav.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Riktgivande tomtgräns.
Ohjeellinen tontin raja.

Riktgivande gräns för område eller del av område.
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Gräns för delområde.
Osa-alueen raja.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Linje 3 m utanför planområdets gräns.
3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Nummer på riktgivande tomt.
Ohjeellisen tontin numero.

Kvartersnummer.
Korttelin numero.

OMRÅDE SOM ÄR VÄRDEFULLT MED TANKE PÅ BYBILDEN, DÄR MILJÖN BEVARAS
 Med beteckningen anges byggd kulturmiljö av riksintresse (RKY, Molpe fiskehamn).
 Vid åtgärder gällande byggnadsbeståndet och/eller miljön skall byggnadstraditioner,

kulturmiljövärden och gårdstunens traditionella struktur speciellt tas i beaktande.

KYLÄKUVALLISESTI ARVOKAS ALUE, JOLLA YMPÄRISTÖ SÄILYTETÄÄN
 Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä

(RKY, Moikipään kalasatama).
 Toimenpiteissä, jotka koskevat rakennuskantaa ja/tai ympäristöä tulee erityisesti

huomioida rakennusperinteitä, kulttuuriympäristöarvoja ja pihapiirien perinteistä
rakennetta. Uudet rakennukset tulee sopeuttaa alueen kokonaisuuteen.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER:
1. Nybyggnader bör till sitt fasadmaterial, sin färgsättning, sin byggnadsmassa och

sin takform uppföras enhetligt i traditionell stil.
1.1. Fasadmaterialet för nybyggnader ska vara av trä.

2. Nybyggnader ska anslutas till kommunens avloppssystem.
3. I byggnadsplaneringsskedet bör tillräckliga markundersökningar utföras för

definiering av byggnadernas grundningssätt.

YLEISET MÄÄRÄYKSET:
1. Uudisrakennukset tulee rakentaa yhtenäisesti perinteisen tyylin

mukaisesti, sellaisella rakennustavalla, että rakennukset julkisivumateriaaliltaan,
väriltään ja rakennusmassaltaan sekä kattomuodoltaan yhtenäisesti sopivat
ympäristöön.

1.1. Uudisrakennuksien julkisivumateriaali tulee olla puuta.
1.2. Uudisrakennuksissa tulee olla harjakatto. Kattovärin tulee olla tumma.

2. Uudisrakennukset tulee yhdistää kunnan viemäriverkostoon.
3. Riittäviä maaperätutkimuksia tulee suorittaa rakennussuunnitteluvaiheessa, jotta

rakennuksien voidaan määrittää rakennuksien perustamistapa.

BESTÄMMELSE OM PLANENS GENOMFÖRANDE:
1. Markägarna ansvarar för förverkligande och underhåll av området enligt vad

som avses i MBL § 91.

MÄÄRÄYS KAAVAN TOTEUTUKSEEN:
1. Maanomistajat vastaavat alueen toteuttamisesta ja kunnossapidosta/hoitamisesta

MRL 91 §:n mukaisesti. CHRISTOFFER RÖNNLUNDJONAS ASPHOLM

ANSVARIG PLANERARE/VASTAAVA SUUNNITTELIJAPLANENS UTARBETARE/KAAVAN LAATIJA

Del av område som skall planteras.
Istutettava alueen osa.

Del av gatuområdes gräns där in- och utfart är förbjuden.
Katualueen rajan osa, jonka kohdalla ulos- ja sisäänajo on kielletty.

Riktgivande del av område, som är reserverat för byggnader och konstruktioner
för samhällsteknisk service.
Ohjeellinen alueen osa, joka on varattu yhdyskuntatekniseen huoltoon liittyville
rakennuksille ja rakennelmille.

Riktgivande avgränsning av delområde för ledning och infiltrering av dagvatten
i system av diken och bassänger.
Hulevesien johtamisen ja imeyttämisen ojien ja altaiden sarjan ohjeellinen osa-alue.

Namn på gata.
Kadun nimi.

BYGGNAD SOM SKA SKYDDAS.

SUOJELTAVA RAKENNUS.

0 m 50 100 150 200 250
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1

2
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16

13

 Nybyggnader i randområdet ska uppföras i traditionell stil och anpassas till
RKY-miljön.

 Uudisrakennukset raja-alueella tulee rakentaa perinteiseen tyyliin ja sopeuttaa
RKY-ympäristöön

för området

1.2. Nybyggnader ska ha åstak. Takfärgen ska vara mörk.

alueelle

FINNHAMNSGRÄND

FINNHAMNSG

 Ändrings- och renoveringsarbeten som utförs på byggnaden bör genomföras på
ett sätt som bevarar byggnadens landskapsmässiga- och byggnadshistoriska
värdefulla karaktär. Innan beslut om bygglov för omfattande ändrings- och
renoveringsarbeten görs, skall utlåtande begäras av museimyndigheten.

 Rakennukseen kohdistuvat muutos- ja korjaustyöt on tehtävä rakennuksen
maisemallisesti- ja rakennushistoriallisesti arvokkaan luonteen säilyttävällä
tavalla. Merkittävistä muutos- ja korjaushankkeista tulee pyytää
museoviranomaisen lausunto ennen rakennusluvan myöntämistä.

3Finnhamn 
detaljplanekarta

6Översiktskarta

Kim Nystrand & Anna Vest 
har anhållit om undantagslov i 
avsikt att uppföra ett bostads-
hus på ca.172m2 och en ekono-
mibyggnad på ca.60 m2 på del 
av Nyvik 6:40 och del av Törn-
qvist  6:46 i Molpe by.

Byggplatsen är en del av Molpe 
delgeneralplan och i planen har 
området beteckningen M-2 (Jord- 
och skogsbruksdominerat område) 
och en beteckning sv (Skyddszon för 
pälsdjursområde eller svingård) och 
en beteckning ma (Värdefullt område 
med hänsyn till landskapet). Undan-
tagslov söks för att byggplatsen finns 
inom zonerna sv och ma. Avtal har 
uppgjorts och godkänts mellan far-
mens ägare och Kim & Anna där par-
terna har godkänt farmen respektive 
bostadens läge.

Undantagslov
Tekniska nämnden föreslog 

7.2.2017 att undantag i enlighet med 
171 § och 172 § MBL kan beviljas. 
Nämnden anser att det inte finns 
något hinder i beviljandet av undan-
tagslov, eftersom avtal uppgjorts 
mellan farmens ägare och Kim Nyst-
rand och Anna Vest, där de godkänt 
farmen respektive bostadens läge. 
Området är idag oskött och marken 
används inte längre för jordbruk. På 
andra sidan vägen finns befintliga 
bostadshus.

Kommunstyrelsen godkände 
13.2.2017 undantagslovet i enlighet 
med tekniska nämndens förslag.
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S
e
r
iehar du en indian-

fjäder på knoppen?
indianfjäder? 
det e en skarv-
fjäder!

vad gör du med 
    den på 
 knoppen?

har man bara en skarvfjäder
på kroppen e man enligt finsk
lag skyddad mot det mesta. det 
e nog bättre grundlagsskydd
än då man blir gammal å kan 
hamna till östermyra. för-
rästen, har du träffat min nya 
 kompis svartepetter?

skarpt

fortsättning följer...

Kommunalvalet ordnas i år 
för första gången på våren. Den 
egentliga valdagen är söndagen 
9.4.2017. Förhandsrösta kan 
man göra under tiden 29.3 – 
4.4.2017.

Förhandsrösta i Korsnäs kan man 
göra på kommunkansliet i Korsnäs, 
Strandvägen 4323. Öppet vardagar 
kl. 8-16 och lö-sö kl. 12-14.

På valdagen 9.4.2017 röstar man 
mellan kl. 9-20. Röstningsområden 
och röstningsställen inom Korsnäs 
kommun är följande: Molpe skola, 
Sjövägen 49 i Molpe, Kommungår-
den, Strandvägen 4323 i Korsnäs, 
Harrström daghem, Gamla Strandv. 
193A i Harrström och Taklax skola, 
Taklaxvägen 620 i Taklax.

Tre partier i årets val
I årets kommunalval finns 32 kan-

didater uppställda, vilka representerar 
tre olika partier. Svenska folkpartiet 
har nominerat 29 kandidater. Social-
demokraterna har nominerat två kan-
didater och Kristdemokraterna har en 
kandidat. 

Dessa 32 kandidater tävlar om 
de 21 platser, som finns i kommun-
fullmäktige i Korsnäs. I förra valet 
belade Sfp 20 av platserna, medan 
Sdp fick en plats. Resultatet blir klart 
sent på söndag kväll 9.4.2017. 

Svenska folkpartiets kandidater är 
Roger Backholm, Roger Bergström, 
Sven-Erik Bernas, Jens Bjurbäck, 
Niclas Björkqvist, Rosita Eklund, 
Emma Granlund, Mona Gullblom, 
Mirza Hodzic, Johan Holm-Rosbäck, 
Lars Holmblad, Katarina Holmkvist, 
Charlotte Holtlund, Mikael Hägg-

Kommunalval 9.4.2017

dahl, Simon Häggdahl, Johanna 
Juthborg, Nina Kronholm, Anna-
Lena Kronqvist, Gunilla Krook, 
Oomeh Maij, Sofia Mitts-Björk-
blom, Marcus Nordmyr, Mikael KA 
Nordmyr, Camilla Ribacka, Ang-
elica Sandholm, Kim Sebbas, Håkan 
Wester, Katarina Wester-Bergman 
och Johan Östling.

För Socialdemokraterna ställer 
Pontus Westmalm och Stina Öster-
bro upp. Daniel Lindström represen-
terar Kristdemokraterna.
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Närings-, trafik- och miljö-
centralen i Södra Österbotten 
ansvarsområde för trafikoch 
infrastruktur har publicerat 
en plan för väghållningen och 
trafiken 2016-2020. Planen är 
uppgjord för NTM-centralen i 
Södra Österbottens verksam-
hetsområde.

Direktör Anders Östergård har kon-
staterat att regeringen under denna 
period velat satsa extra på infrastruk-
turen. Regeringen tänker med hjälp 
av ett reparationsskuldspaket fördela 
600 milj. euro under åren 2016-2018. 
I vår region är satsningen 27 miljoner 
euro. Med dessa pengar kan vi för-
bättra våra förfallna vägar en aning.

Inom Korsnäs kommuns område 
finns inga namngivna vägförbätt-
ringsprojekt med i planen.

Köpebrev för Korsnäs Värme ab

Plan för väghållningen och 
trafiken 2016-2020

Viktiga projekt i Korsnäs
• Strandvägen grundförbättras, breddas och ny permanentbeläggning
• Grundförbättring av Tuvängsvägen
• Grundförbättring och ny beläggning av Korsbäckvägen
• Att lättrafikled anlägges längs Strandvägen i Molpe
• Att lättrafikled anlägges längs Strandvägen i Harrström
• Att bygga retardations- och omkörningsfiler Strandvägen/Sjövägen i 

Molpe
• Att lättrafikled anlägges längs Taklaxvägen i Taklax
• Att trafiksäkerheten förbättras vid korsningen till Industrivä-

gen-Strandvägen
• Förbättring av Kolebackvägen

Kommunstyrelsen framför som 
sitt utlåtande gällande NTM-centra-
lens uppgjorda Plan för väghållning 
och trafiken 2016 – 2020 viktiga 

Kommunen önskar i första hand 
att man påbörjar en förbättring av 
Strandvägen på sträckan Petalax- 
korsningen Taklaxvägen. Det är 

Ett utkast till föravtal finns 
upprättat mellan Korsnäs 
kommun som säljare och 
Korsnäs Värme Ab som köpare. 
Föravtalet godkändes av full-
mäktige 23.3.2015.

Köpeobjektet är beläget på Lägen-
het Vesterskog Rnr 10:13 på industri-
området i Korsnäs kby.

Köpeobjektet ingår i utkastet 
till revidering av Industriområdets 
detaljplan, tomt 2 kvarter 48. Det 
outbrutna området utgör ca. 6468 m2. 
Tomtpriset är 1,50 euro/m2 och den 
totala köpesumman är 9702 euro. 

I och med att fjärrvärmeanlägg-
ningen nu har byggts, skall ett 
köpebrev upprättas i enlighet med 
föravtalet. Fullmäktige godkände det 
slutliga köpebrevet 20.3.2017.

projekt, som påtalats tidigare år och 
som borde åtgärdas på kommunens 
område.

också av yttersta vikt att vägnätet 
hålls i skick både vinter- och som-
martid med tanke på näringsliv, 
bosättning och trafiksäkerhet.

Den nya fjärrvärmecentralen finns på industriområdet i Korsnäs.
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Korsnäs Värme sprider värme
Äntligen har kommunens största flisvärme-

panna kunnat installeras och sprida värme till 
Korsnäsborna. Roger Backholm, som fungerar 
som vd för det kommunala affärsverket Korsnäs 
Värme Ab, kan vara nöjd med den första mån-
aden som fjärrvärmeverket har varit i bruk.  

Efter diskussioner, som pågått i ett tjugotal år, fattades 
2015 de första besluten, som innebär att upphandlings-
processen kunde inledas. Tyvärr stannade den första 
upphandlingen i marknadsdomstolen och processen för-
dröjdes till sommaren 2016, när beslut om att upphand-
lingen borde ha genomförts på europeisk nivå, kom. 
Processen gjordes om och affärsverkets styrelse beslöt att 
upphandla värmeverket som en totalentreprenad omfat-
tande såväl värmecentral, som byggnadskonstruktion. 
För denna typ av entreprenad är gränsvärdena högre, så 
ingen officiell upphandling behövdes.

Kusten skogscentral har varit behjälplig under hela pro-
cessen med upphandling och beräkning av värmebeho-
vet. Valet föll på Biovärme Finland från Övermark, som 
i vinter byggt värmeverket. Flispannorna – två stycken á 
499 kW – kommer från ETA i Österrike. 

- Vi är väldigt nöjda med flispannorna, konstaterar vd 
Roger Backholm efter en månads användning.

- På kontinenten har man strängare krav än i Finland 
och pannorna är utvecklade enligt de reglerna, så vi har 
fått väldigt välfungerande och effektiva pannor.

Anläggningen är inte helt klar än. Det finns ännu en 
del arbeten på fasaden och inredningen. Dessutom ska en 
reservoljepanna anskaffas för att säkerställa vid eventu-
ella driftsstopp. 

Effektiv anläggning
I mitten av januari kunde anläggningen börja testas. 

Den 15 februari inleddes leverans av fjärrvärme till kun-
derna. 

Idag är Profiwelds fastigheter, 
Marielund II, brandstationen, 
fd kurscentret, kommungården, 
biblioteket och restaurangen 
kopplade till fjärrvärmenätet. 
Till sommaren är det meningen 
att också Dermolog ska anslu-
tas till nätet. 

- De anläggningar, som 
fjärrvärmeverket ersätter, har 
haft ett beräknat effektbehov 

på 1380 kW. Hittills har vi dock behövt leverera högst 
730 kW, så det verkar bli en mycket lägre förbrukning än 
beräknat, berättar Roger förnöjt.

- Vi beräknar att vårt fjärrvärmeverk kommer att ersätta 
cirka 300.000 l brännolja på årsbasis.

För produktionen av värmen har bolaget upphandlat en 
extern leverantör – Petalax Bio Heat – som sköter flis-
hanteringen och får betalt per MW. Företaget sköter även 
den mindre anläggningen vid Lärknäs, som även ingår i 
Korsnäs Värme Ab. 

Anläggningskostnaden för hela anläggningen är bud-
geterad till 750.000 euro. Därtill tillkommer kostanden 
för anläggningen vid Lärknäs på ca 200.000 euro. Kul-
vertarna för värmetransporten till fastigheterna uppgår till 
cirka 200.000 euro. I statsbidrag kommer man att få drygt 
10 % på värmeverkens anläggningskostnader, men resten 
ska finansieras med banklån och försäljningsinkomster.

- Oljepriset går ju upp och med, vilket gör kostnaderna 
svårare att budgetera. Vi levererar värme till ett fast pris, 
vilket gör det enklare för kunder att beräkna värmekost-
naden på lång sikt. Tillgången på råvara är också garante-
rad och arbetskraften lokal, vilket gynnar regionen på ett 
helt annat sätt än brännolja, menar Roger Backholm, som 
bara ser fördelar med anläggningen.

I sommar, när anläggningen är helt färdigställd, ska det 
ordnas en infodag för allmänheten, lovar han.

Text och foto: Kenth Nedergård

Korsnäs Värme Ab
Styrelse:  Sven-Erik Bernas, ordf 
 Håkan Wester
 Jens Bjurbäck
 Roger Backholm, vd

Vd Roger Backholm bredvid 
flispannorna från Österrike, 
som utgör kärnan i nya fjärr-
värmecentralen.
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Info från småbarnspeda-
gogiken (barndagvården)

Den nya lagen om klientavgifter inom små-
barnspedagogiken (1503/2016) träder i kraft 
1.3.2017. Lagen föreskriver om avgifterna som 
tas ut för den daghems- och familjedagvård som 
kommunen tillhandahåller.

Den maximiavgift som fastställs i lagen ändras inte. 
Högsta avgift för första barnet (yngsta barnet i dagvård) är 
290 euro, liksom tidigare. Avgiften för nästa barn föränd-
ras på så vis att avgiften är högst 90 procent av avgiften 
för det yngsta barnet, dvs. högst 261 euro. Förändringen 
gäller framöver alla syskon på den här punkten. (Korsnäs 
kommun har i många år gett syskonrabatt för andra barnet 
fastän man inte betalar högsta avgiften för yngsta barnet, 
så inget förändras på den punkten i Korsnäs kommun). 
För de därpå följande barnen bestäms avgiften som förut, 
avgiften är högst 20 procent av avgiften för det yngsta 
barnet, dvs. högst 58 euro.

I den nya lagen om klientavgifter inom småbarnspeda-
gogiken höjdes inkomstgränserna som ligger till grund 
för avgiften för familjer om två eller tre personer, för 
vilka avgifterna alltså minskade. Avgiftsprocenterna för-
blir oförändrade.

Avgiftsprocenterna och inkomstgränserna från 1.3.2017 
är:
Familjens storlek, 
personer

Inkomstgräns, 
euro/månad Högsta avgiftsprocent

2 1 915 11,5
3 1 915 9,4
4 2 053 7,9
5 2 191 7,9
6 2 328 7,9

Avgifterna för två- och tre-personers familjer räknas om 
från 1.3.2017.

Inkomstgränserna och maximiavgifterna justeras med 
två års mellanrum (indexjustering). Förändringar i enlig-
het med följande justering träder i kraft 1.8.2018.  

Läs- och lovtider 
2017-2018

Bildningsnämnden godkände 30.1.2017 läs- och 
lovtider för läsåret 2017-2018.

Höstterminen inleds måndagen 14.8.2017 och avslutas 
fredagen 22.12.2017. Höstlov hålls 18.10 – 20.10.2017

Vårterminen inleds måndagen 8.1.2018 och avslutas 
lördagen 2.6.2017. Sportlovet infaller 26.2-2.3.2018. 

Skolorna ges möjlighet att avvika från förslaget två 
dagar om förändringarna inte medför ökade kostnader 
eller olägenheter för berörda parter.

Aktuellt från                
småbarnspedagogiken

Arbetet med uppgörandet av planen för småbarns-
pedagogik i Korsnäs kommun är i full gång. Dialoger 
med vårdnadshavare och med personal har förts kring 
bl.a. värdegrunden. Resultatet av dialogerna presenteras 
som denna gemensamma blomma. Verksamhetskulturen 
(arbetssätt, arbetsmiljö och pedagogik) inom småbarns-
pedagogiken utgår från värdegrunden.
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Årets revyshow i Taklax ”Café le´Plop” bjöd på 
högaktuella vinklingar från när och fjärran ack-
ompanjerat med mycket sång.

Scenen för årets revyshow är bybutiken, som efter 
många år kommer att stängas. Men affärsinnehavaren 
Åke kan inte riktigt hålla sig overksam, utan bjuder ut 
fastigheten åt diverse bekanta och obekanta storheter från 
huvudstaden. Inledningssången ”Båoden” har en mycket 
finurlig text.

En återkommande sketch är revyns egen version av 
”Vöm ska bort” – en parodi på Brasses lattjolajbanlåda i 
tv-serien ”Fem myror...”. I första omgången är det Sipilä 
som åker bort. I nästa omgång är det Therese Johaug och 
i den sista omgången är det Stålmannen. Men motivering-
arna är lika många som antalet deltagare.

I ”Hemma hos Merkel” försöker lilla Putin leka med 
Donnie Trump, men det slutar med en rejäl smäll.

Styrox-Holger drar i år en monolog om sitt nystartade 
parti – det bruna partiet – som ska göra Korsnäs stort igen, 
eller kanske det bara blir som det brukar ”vetja he”.

En annan sång och text, som fungerar riktigt bra är 
”Sjokhoslaulu”, som tillsammans med efterföljande 
sketch beskriver hur tokigt det kommer att bli med 
svenskspråkig service på sjukhuset i ”Seinäjoke”.

Ny generation med unga aktörer
Årets revyshow har genomgått en riktig generations-

växling, där inga av de äldre generationernas aktörer 
längre spelar med – och bra går det också. Det finns gott 
om unga förmågor på scenen som lyckas både sjunga och 
dansa. Alla sketcher håller kanske inte från början till slut, 
och en del är säkert svårtolkade för fjärran gäster, men 
som helhet bjuder Taklax uf åter en gång på en glad stund 
i vintermörkret.

Text och foto: Kenth Nedergård

Lille Putin och Donnie Trump leker.

Tre skönsjungande sjuksköterskor från Seinäjoke.

”Vöm ska bort?”
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Diakonrutan
Jag har idag besökt Lärknäs och påmindes än 
en gång om psalmernas betydelse. En dement 
människa, som det kan vara svårt att föra en dis-
kussion med, stämmer gärna in i psalmsången. 
De lärde sig psalmerna som barn, och dessa 
finns med i ”ryggraden” livet ut. Genom att 
sjunga psalmerna, (även om jag sjunger hellre 
än bra, som man brukar säga) kan man uppleva 
en fin och genuin gemenskap.

Nyheter från Korsnäs församling
Så gott som lika självklart som att vi ordnar Gudstjänster varje söndag kl.11 är väderleksrapporterna. De är en 

självklar del av så gott som varje nyhetssändning i TV och radio. Däremot är det dock inte självklart att förutsäga vad 
det blir för väder, allra minst denna vinter. Vädret är omväxlande har meteorologerna sagt flera gånger, och det med 
all rätt, för något typiskt vinterväder har det inte varit många dagar i vinter. Det är svårt att förutse vad som komma 
skall, men kanske är det en mera rättvis bild av livet i allmänhet. Vi kan tro för en stund att vi har allt under kontroll, 
men vips så händer något som svänger upp och ner på hela ens tillvaro. Då är det viktigt att ha någon att vända sig 
till, någon som finns till och orkar lyssna på ens bekymmer. En som vi alltid kan lita på är Gud, han vill breda ut sina 
breda vingar över oss och göra oss trygga. Därtill har vi blivit skapade till olika individer med olika förmågor så att vi 
skall kunna hjälpa varandra och vara ett stöd för varandra när det stormar i livet. En trygg gemenskap vill även försam-
lingen försöka bjuda på, och önskar alla stora som små välkomna med i verksamheten.

Höjdpunkter sedan senaste nummer:

MUSIK OCH ALLSÅNGSKVÄLL I                
FÖRSAMLINGSHEMMET
Fredagen den 10.3 ordnades en musik- och allsångskväll i 
församlingshemmet, medverkande gäster var: Korsdraget, 
Projektkören och Jan-Erik Ravals. De bjöd på trevlig 
musik i form av spelmansmusik, körsång och solosång från 
Österbottniskt bröllop. Det rådde god stämning i den nästan 
fullsatta församlingssalen och lotteriförsäljning och kollekten 
bidrog stort till Gemensamt Ansvar insamlingen. Tack till alla 
medverkande!

TECKNING I SILVERGRUPPEN
Den 15.2 fick deltagarna i Silvergruppsträffen pröva på något 
de inte hade gjort på länge. Dagens gäst var Marie-Louise 
Örn, som är diakon i Replot och hon har även fungerat som 
bildkonstlärare. Denna gång gav hon deltagarna i uppgift 
att teckna till texten ur Bibeln som kallas ”Kärlekens lov” 
(1 Kor 13). De allra flesta tecknade gärna och visade att det 
man en gång lärt sig oftast finns någonstans gömt, även om 
man kanske inte skulle tro det. Mångas alster finns utställda 
i församlingshemmet, så ta en titt nästa gång du kommer till 
församlingshemmet!

MUSIKALEN: VÄGEN HEM
Läs mera om musikalen på nästa sida.

PÅ GÅNG
Gemensamt Ansvar träffar i Taklax och Harrström
Onsdagen den 29.3 kl.18.00 blir det Gemensamt Ansvar 
samling i Taklax. Gäster: barnkören Free Spirits (från 
musikalen) tillsammans med Jan-Ola, Susanna Ek från 
Övermark musicerar och berättar om väggmålningarna hon 
gjort i det nyrenoverade bönehuset., Guy Kronqvist, och 
Hanna Östman. Servering och lotteri.
Gemensamt Ansvar träff ordnas i Harrström 19.4. 
Medverkande: Projektkören, Hanna Östman, servering och 
lotteri med flera. Mera info om exakt plats och medverkande 
kommer i Kyrkpressen. 

Fiskarna från Larsmo
Gruppen ”Fiskarna från Larsmo” kommer, på önskemål, 
tillbaka till Korsnäs församlingshem lördag 1.4 kl. 18.00. De 
sjunger kända andliga sånger och har korta vittnesbörd mellan 
sångerna. Servering och kollekt för missionen. 

Utflykter
Den 20.4 besöker vi Pörtom församling och vår tidigare diakon 
Ebba Carling. Den andra utflykten som är inplanerad sker 
torsdag 4.5 till Replot församling och diakon Marie-Louise 
Örn. På båda ställena träffar vi församlingsmedlemmar. Mera 
info i Kyrkpressen!

Påskprogrammet
Mera info om påskprogrammet kommer i Kyrkpressen.  

Silvergruppsdeltagarna åtog sig uppgiften med 
stort engagemang, och visade att det man en gång 
lärt sig sitter någonstans kvar även om man inte 
skulle tro det.
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Söndagen den 26 februari var det premiär för 
juniormusikalen Vägen hem i Korsnäs kyrka. 
Sånggruppen Free Spirits, som består av sex 
flickor i åldern åtta-elva år, har under ledning 
av församlingens ungdomsledare Jan-Ola Gran-
holm övat in en musikalisk berättelse baserad på 
historien om den förlorade sonen ur Bibeln.

Free Spirits har sjungit tillsammans i ungefär ett halvt 
år. Sånggruppen består av Tindra Backholm, Elenor 
Bäcklund, Emma Långström, Felicia Nyståhl, Elvira 
Södergran och Elin Vägar. På söndagskvällens konsert 
ackompanjerades de av en orkester bestående av Jan-Ola 
Granholm på klaviatur, Alf Risberg på bas, Tomas Fant på 
gitarr och Jonas Storsved på trummor.

Berättelsen om den förlorade sonen är säkert bekant 
för de flesta, som gått i söndagsskola. Den handlar om en 
fader, som har två söner. Den ena sonen, vill ha ut sitt arv 
och ge sig iväg på en resa och se sig om i världen, medan 

Den förlorade sonen 
– en musikalisk berättelse

den andra sonen stannar hemma för att arbeta. Så små-
ningom tar pengarna slut för honom och då får han snopet 
och ångerfylld återkomma hem. Men i stället för att bli 
utskälld och förnedrad, blir han hyllad av sin far, som blir 
glad av att få återse sin förlorade son.

Handlingen flyter framåt genom Felicia Nyståhl, som 
sitter i en röd stol mitt på scenen och agerar berättare. 
Den förlorade sonen spelas av Tindra Backholm, som 
både sjunger i kör och solo. Elin Vägar spelar fadern och 
Emma Långström spelar den andra brodern.

Sångerna som framförs har valts av Jan-Ola Granholm. 
Två av sångerna också tonsatts av honom för detta ända-
mål.

Musikalen visades inför en nästan fullsatt Korsnäs 
kyrka. Gruppen kommer att fortsätta uppträda på andra 
tillfällen inom församlingen, men någon ny föreställning 
är ännu inte inplanerad, men det kanske kommer.

Text och bild: Kenth Nedergård
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Korsnäs med i Pixnekliniken
Malax kommun har begärt utlåtande av de två-

språkiga kommunerna i Österbotten om att ingå 
samarbetsavtal kring missbrukarvården vid Pix-
nekliniken. Även andra tvåspråkiga kommuner 
har möjlighet att ansluta sig till avtalet.

Missbrukarvårdens verksamhet i Kårkullas regi upphör 
30.06.2017. För att upprätthålla kontinuerlig verksam-
het fram till dess att landskapsreformen genomförs och 
social- och hälsovården överförs till landskapet Österbot-
ten, är det av vikt att missbrukarvården får en ny värdor-
ganisation. Malax kommun har 23.1.2017 bl.a. behandlat 
utkast till avtal, preliminärt förslag till årsbudget samt 
förslag till servicekatalog. Målsättningen är att starta upp 
Pixnekliniken i ny regi fr.o.m. 1.8.2017.

Förslaget är att den tidigare tillämpade årsavgif-
ten skulle sänkas och i stället skulle dygnspriserna för 
användningen höjas. Personalstyrkan skulle utökas med 
en tjänst. Pixnekliniken skulle lyda under Malax kommun 
som värdkommun samt en direktion på 3-5 personer. I 
preliminära uppskattningar skulle årsavgiften vara 1,00 
euro per svenskspråkig invånare och 180 euro/vårddygn.

Korsnäs kommun har hittills deltagit i finansieringen av 
Pixne-klinikens verksamhet genom åren.

Vård- och omsorgsnämnden föreslog 31.1.2017 att 
avtal med Malax kommun ingås gällande Pixnekliniken.

Kommunstyrelsen godkände 13.2.2017 det uppgjorda 
förslaget till avtal om Pixnekliniken.

Nya hyresgäster i               
fd Korsnäs Kurscenter

Företaget Trädgård Hinjärv Puutarha har 
önskat hyra den ca. 598 m2 stora svetshallen i fd. 
KKC. Företaget planerar att ha utrymmet, svets-
hallen, som lagerutrymmen för sin verksamhet. 

Företagaren är beroende av att en lastbil har möjligt att 
köra in i svetshallen, vilket kräver en del omändringsarbe-
ten. Cirka 6 m av kallagerbyggnaden bör rivas och ändras. 
Dessutom behöver en ny lyftdörr installeras. En del av 
fasta gamla inventarier rivs och golvet målas i hallen.

Kommunens kostnader för åtgärderna beräknas till ca. 
10.000 euro. I årets budget finns anslag om 10.500 euro 
för renovering av affärslokaler.

Företagaren själv anpassar utrymmet för sin verksam-
het, med bl.a. att ett kylrum installeras i en del av svets-
hallen. En skild elmätare eller underelmätare behöver 
installeras för svetshallen.

I dagsläget ingår svetshallen i de utrymmen som Söfuk 
hyr av kommunen. Både Söfuk och Korsnäs kommun är 
sedan tidigare överens om att det ligger i bådas intresse att 
hitta hyresgäster. Vartefter utomstående nya hyresgäster 
vill hyra upp utrymmen, så frigörs dessa utrymmen från 
det hyresavtal som kommunen har med Söfuk.

Tekniska nämnden beslutade 28.2.2017 att riva cirka 
6 m av kallagerbyggnaden och ändra enligt plan. En ny 
öppning görs till svetshallen och en ny lyftdörr installeras. 
Fasta inventarier rivs och golvet målas i svetshallen.

Cb Clean utvidgar
Företaget Cb Clean, som sedan början av året driver 

en biltvätt i fd kurscentrets utrymmen, utvidgar. Företa-
get hyr ytterligare utrymmen intill biltvätten för att bättre 
kunna erbjuda polering, vaxning och städning av bilar.

Verkstad i nya utrymmen

Sedan 2005 har Niklas Sjödahl drivit verk-
staden NT-Service i Molpe vid sidan av arbetet. 
Uppdragen har blivit fler och fler. Behovet av nya 
utrymmen har växt och sommaren 2015 sedan 
bestämde han sig för att satsa på riktigt. 

Han köpte in angränsade mark till sin tomt och började 
anlägga en helt ny verkstad. Huset har han byggt i egen 
regi och bara anlitat entreprenörer för uppdrag, som han 
inte han kompetens för. Det har tagit några år, men nu står 
verkstaden färdig att ta emot nya gäster i form av fordon 
och motorer. 

Firman blir nu ett familjeföretag i och med att äldste 
sonen Jimmy är den som kommer att sköta verksamheten 
på dagtid. Jimmy Sjödahl är utbildad fordonsmekaniker. 
Han har skruvat med motorer under hela sitt liv och lärt 
sig en hel del. Niklas kommer fortsättningsvis att hjälpa 
till under kvällar och helger.

Lördagen den 26 mars är det invigning med erbjudan-
den, kaffe och korv. Från den 1 april öppnar verkstaden 
för nya kunder på Sjödahlsvägen i Molpe.

Text och foto: Kenth Nedergård

Niklas Sjödahl gillar att skruva med motorer.
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Kontakta oss! 
info@vasek.fi 
06 317 7600

Starta med Startia -infokvällar:
25.4 på finska
27.4 på svenska
Infokvällarna hålls på VASEK på Nedre torget 1 A 

i Vasa på tisdagar kl. 17.30 - 20 (kaffe 17.15). Anmä-
lan till adressen info@vasek.fi  eller per telefon 317 
76 00.
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– Dessutom kan startpeng beviljas till en 
person som övergår från ett anställnin-
gsförhållande till att bli företagare, vars 
huvudsakliga uppdragsgivare är den tidigare 
arbetsgivaren, berättar Hannu Ollikkala från 
Österbottens TE-byrå.

I fortsättningen kan startpeng beviljas 
för 12 månader i stället för de tidigare 18 
månaderna. Vanligtvis beviljas startpeng 
för en period på 6 månader åt gången. År 
2017 är storleken på startpeng 32,40 euro, 
det vill säga samma som grunddagpenningen.

– Syftet med startpeng är ju att trygga företaga-
rens utkomst under den tid som det uppskattnings-
vis tar att starta och etablera företagsverksamhet, 
fortsätter Ollikkala.

Startpeng utbetalas en gång i månaden i efters-
kott, utgående från den ansökan om utbetalning 
som personen gjort.

Var ska man börja om man vill starta eget företag?
Personer som vill starta företag tar ofta kontakt 

först med TE-byrån. Därifrån visas de vidare till 
Nyföretagscentrum Startia där man bokar en tid för 
diskussion med en företagsrådgivare.

– Man får ta kontakt med oss direkt också, 
påminner Startias direktör Tommi Virkama alla 
potentiella kunder. 

– Tillsammans med vårt breda samarbetsnätverk 
hjälper vi företagarkandidaterna med alla praktiska 
frågor som de har i startfasen för att starten skulle 
vara så smidig som möjligt.

För att kunna lämna in ansökan om startpeng 
krävs fortsättningsvis att man gör upp en affärs-
verksamhetsplan tillsammans med Startias företa-
gsrådgivare.

– Vår service är kostnadsfri och det är bra att 
komma ihåg att 80 % av företag som startats 
av våra kunder är verksamma även efter fem år 
medan siffran för företag som startats utan nyföre-
tagscentrumets hjälp är enbart 50 %.

Startpeng nu även möjlig när deltids-
företagaren blir företagare på heltid

Anvisningarna om TE-byråns startpeng för startande företagare har ändrats och upp-
daterats i början av året. År 2017 kan också en person som utvidgar sin företagsverk-
samhet som hen haft som bisyssla till heltidssyssla beviljas startpeng. Tidigare var det 
här inte möjligt.
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DANS med San Marino & Linda
i Bergö ungdomslokal

lördag 25.3 

Inträde 15€
C-rättigheter
åldergräns 18 år
Vi tar endast emot kontanter under 
kvällen
Skäribaren har öppet hela kvällen

Arrangör: Bergö UF

KORSNÄS
På gång i
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KÖTTSOPPA
kaffe och efterrätt

serveras i församlingshemmet i Korsnäs

söndagen den 26 mars kl. 12.00 – 13.30.

Årsmöte med stadgeenliga ärenden kl.13.30 

Priser: vuxna 10 €, barn 7-12 år 5 €.  

Barn under skolåldern gratis.

Lotteri.

Arr. Baltikumvännerna r.f.

www.baltikumvannerna.fi

Majblomslopp
27.4 kl. 18:30

Start: Korsnäs skola

Utmärkt motionsslinga

För vem: Passar alla, 
stora som små

Gemensam ledd 
uppvärmning

Pris: En majblomma

I händelse av regn flyttas evene-
manget in i Korsnäs skola

                Fritt inträde
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Lunchträffar och morgonträff för företagare
Kommundirektör Christina Båssar och direktör för 
företagstjänster på Vasek Kjell Nydahl samt ordfö-
rande för Korsnäs företagare Jan-Erik Ravals informe-
rar om aktuella saker för företagare och tar gärna 
emot förslag och ideer som kan skapa nya företag 
och arbetsplatser i Korsnäs. 
- Restaurang Stenbrytaren i Korsnäs, torsdagen den 
30 mars 2017, kl. 11.00-12.30
- Restaurang Strandmölle i Molpe, onsdagen den 5 
april 2017, kl. 11.00-12.30  
PS! Vi ger en lunchkupong till var och en som deltar i 
lunchträffarna i Molpe och Korsnäs. 
Välkommen!

KORSNÄSNEJDENS PENSIONÄRER r.f. 

Kom med på sommarens resor!
18-19.6 Hangö, dagsföreställning av ”Okänd 
soldat” på Harparskog Arena i kulturhistorisk 
miljö. Övernattning på Svartå slott, middag 
och guidning.

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

Närmare information ges av Boris tel. 050-
3137059 eller Gullvi tel. 050-4966120, som tar 
emot anmälningar.

HJÄLTESKOLNING
Kom med på en avgiftsfri kurs i första hjälpen!
Torsdagen 30.3 kl 17:30 på LokalTapiolas kontor 
i Korsnäs, i samarbete med Röda Korset i Öster-
botten. 

Deltagarna får kort som intyg på utförd kurs 
(4h)
Plats: LokalTapiolas kontor, Parkvägen 17, 
Korsnäs
Tid: 17.30 (tar ca 3 timmar). Vi bjuder på kaffe 
och smörgås.
Utbildare: Michaela Holtlund / Röda Korset

Begränsat antal platser!
Anmäl dig genast : hjalteskolning.fi

Välkomna på traditionsenlig 

Påskbrasa 
till Bjurbäck lördagen 15/4 kl. 19.30

Lotteri
Kaffe och hembakat
Grillkorv
Alla påskhäxor belönas

Välkomna till Bjurbäck!

KLÄDINSAMLING - LOPPIS 

vid Gruvan - Gruvvägen 28 - i Korsnäs 
Hela, rena och fläckfria kläder, skor, sängkläder, 

gardiner, mattor, husgeråd mm. tas emot 

TISDAGAR kl. 13.00–18.00 
fr.o.m. tis. 21.2 t.o.m. tis. 25.4.2017. 

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

Mera information ger Anna-Mi Björkqvist 050 
3638056 

Baltikumvännerna r.f. 
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Påskens öppethållningstider  
 

Påskveckan, biblioteket öppet som vanligt på 
skärtorsdagen kl 12-16, därefter öppet igen tisda-

gen 18.4 efter påsk kl 12-16 
 

Bokbussen kör som vanligt i påskveckan, som är 
en udda vecka, dvs måndag, tisdag och onsdag. 

 
Glad Påsk! 

 
Biblioteket är stängt måndagen den 1 maj. Trevlig 

Valborg och Första maj! 
 

Sektionens bidrag
Biblioteks-, kultur- och fritidssektionens drifts- 

och verksamhetsbidrag för ungdoms- och idrotts-
verksamhet skall vara inlämnade senast 20.4.2017 

kl. 16.00 till fritidskansliet eller biblioteket eller per 
post. 

Bidragsannons i Vasabladet 26.3. Närmare info 
kommer på Korsnäs kommuns hemsida och Face-

booksida. Blanketter för ansökan finns på kom-
munens hemsida och på biblioteket. Sektionen 
håller sammanträde och behandlar utdelningen 

preliminärt 11.5.2017.

Personalaktuellt
Vår biblioteksfunktionär Katarina Westerlund 

har valt att tacka för sig och sagt upp sig från sin 
befattning i Korsnäs kommun. 

Vi tackar en omtyckt kundbetjänare och medar-
betare och önskar lycka till på den fortsatta färden 

bakom ratten på ännu större fordon! 

Veteranfest  
för Korsnäs och Malax veteraner, veterandamer 

och följeslagare på den nationella veterandagen, 
torsdagen den 27 april kl. 13 i Korsnäs ungdomslo-

kal, Vikingvägen 1 i Korsnäs kyrkby. 
Festen börjar med lunch, som föreningen Kam-
raterna bjuder på. Gäster från Vasa svenska för-
samling och inbjudna veteraner från Korsholm. 
Därefter festprogram med hälsningstal av major 
David Prosi och Kamratföreningens ordförande 
Jarl Silfver. Festtal av kommundirektör Christina 
Båssar. Sång och musik. Tillställningen avslutas 

med kaffe och tårta. 
(Med reservation för ändringar) 

 
Korsnäsbor som behöver transport ringer biblio-
teket tel 06-3479140 senast onsdag 26. april före 
kl. 17. Malaxbor ringer Malax kommuns växel tel 

06-3477111. 
 

arr, Fritids- och kulturnämnden i Malax kommun, 
Biblioteks-, kultur- och fritidssektionen i Korsnäs 

kommun. 
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IF FYREN INFORMERAR

Bronsmedaljör
Nathalie Nystrand bronsmedaljör vid inomhus 
FM i Åbo. Nathalie tog sin första finska mäs-
terskaps medalj på 400 m för D 22 år. Vid täv-
lingarna i Åbo sprang Nathalie 400 m på tiden 
58,39. På 200 m blev tiden 26,30. Ett stort grattis 
Nathalie !  
Vid samma tävling gjorde Huy Pham Hung en 
fin tävling i längd för H 19 år. Personligt rekord 
i alla sex hopp. Slutresultatet 6 m 82 cm gav en 
fin femte plats. 
 

Distriktstävling
IF Fyrens distriktstävling skidades i Malax den 
8 mars pga snöbrist på Waterloo. Tillsammans 
med Malax IF som arrangör blev det en lyckad 
tävling i fina skidspår. Många juniorer ställde 
upp i tävlingen och alla skidåkare prisbelöna-
des. IF Fyren riktar ett stort tack till Malax IF 
skidor. 
 

Barnledarutbildning
Friidrottens barnledarutbildning arrangera-
des i Korsnäs den 11-12 mars. Utbildningen är 
avsedd för personer som har för avsikt att ta 
hand om barn i åldrar upp till 12/13 år. Från IF 
Fyren deltog ett flertal personer. 
 

PAPPERSINSAMLING
Spara tidningar,reklamblad m.m.till  IF Fyrens 
årliga pappersinsamling 
måndag 5.6.2017.

Under sportlovet ordnades en 
volleybollturnering i Korsnäs och 
Taklax skola 4.3.2017. Finalmat-
cherna spelas i Korsnäs kby skola.
Sammanlagt åtta lag deltog i 
turneringen. Som slutsegrare stod 
KUF. Korsnäs GoS blev tvåa och 
AFG blev tredje.
Arrangörerna tackar de del-
tagande lagen och Kerstin 
Westmalm för att hon gjorde vin-
narpokalen och donera den.
 

Volleybollturnering

Volleybollturneringens 
vinnare KUF.
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Lördag 3.6 
Start från Korsnäs på eftermiddagen. Bussresa till Åbo. 
Viking Lines MS Viking Grace avgår från Åbo kl. 20.55. 
Inkvartering i tvåbädds innerhytter ovanför bildäck (kategori Inside 4). 
 
Söndag 4.6 
Ankomst till Stockholm kl. 06.30. Frukost på hotell i Stockholm. 
Besök på evenemanget Smaka på Stockholm alt. eget program i Stockholm.  
Smaka på Stockholm är en av världens största matfestivaler som i år  
ordnas för 26:te gången i Kungsträdgården. Mat & dryck, elitkockar,  
tävlingar, artistuppträdanden, Hela Sveriges Mathantverkare och mycket,  
mycket mer finns under dagarna. 
Logi i dubbelrum på Scandic Park, beläget invid Humlegården i stadsdelen 
Östermalm i centrala Stockholm. 
 
Måndag 5.6 
Frukost på hotellet. 
Besök på evenemanget Smaka på Stockholm alt. eget program i Stockholm 
Viking Lines MS Amorella avgår från Stockholm kl. 20.00. 
Inkvartering i tvåbädds innerhytter ovanför bildäck (kategori B4). 
 
Tisdag 6.6 
Sjöfrukost ombord före ankomst till Åbo kl. 07.35. 
Bussresa till Korsnäs med lämpliga pauser längs vägen. 
 
Pris: 245 € / person (vid minimi 40 deltagare) 
Tillägg för enkelhytt- och rum: 105 € 
I priset ingår: 
- Bussresan i luftkonditionerad turistbuss 
- Båtresorna med Viking Line samt hyttplats i tvåbädds innerhytt tur/retur 
- Logi i dubbelrum på Scandic Park (1 natt) 
-3 x frukost 

Anmäl deltagande senast 15.5 till helena@mathantverk.fi eller 050-5910049. 
 
Arr. Mathantverk Korsnäs och Korsnäs kommun

SMAKA PÅ 
STOCKHOLM 
3-6.6.2017 
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MatBiten har nya 
öppethållningstider
Mån - tor 9 - 17
Fre  9 - 20

Fredagar mellan 16-20 bakar vi   
surdegspizzor.
Lunchen serveras mellan 11-14   
och fås även som take away.

MATBITEN 
Strandvägen 4327 , Korsnäs  

Tfn 040-678 6169 

Rådgivning och konsultation
inom mathantverk

- produktionsutrymme och egenkontroll
- produkter, redskap och råvaror

- förpackningar och etiketter
- försäljning och marknadsföring

Måndag 3.4 från kl. 17.00 i Korsnäs
( ett par lediga tider finns!)

Boka tid: Helena 050-5910049

Är DU en ny mathantverkare?
Kostnadsfri

Björn Helsing
Konsult, produktutvecklare

och entreprenör

Björn Helsing
Konsult, produktutvecklare

och entreprenör

Helena Höglund-Rusk
Projektledare och
produktutvecklare

MATMARKNAD
Lördag 1.4 kl. 11-14 

hos MatBiten
• lokala 

mathantverkare, 
invandrare och 
asylsökande deltar

• vårens nyheter inom 
mathantverk

• olika bakverk, 
samosa och vårrullar

Projektet Integrering via mathantverk har för odlingssäsongen 2017 ett VÄXTHUS 
med odlingslotter. Verksamheten startar 1.4 och ännu tar vi emot några intresserade 

odlare. Närmare info av Helena Höglund-Rusk  tel. 050-5910049. 
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26.6 – 7.7 vid Molpe simstrand
Barn från Korsnäs & Korsbäck på förmidda-
gen kl.10.00 – 12.30
Barn från Molpe på eftermiddagen kl.13.30 – 
16.00
10.7 – 21.7 vid Harrström simstrand
Barn från Taklax och Harrström kl.10.00 – 
12.30

Lek och plask
För barn i åldern 3-5 år tillsammans med 
förälder eller annan vuxen.
I Molpe 3.7–7.7
I Harrström 10.7–14.7 

Föreningen Folkhälsan meddelar om simkurser sommaren 2017
Simkurserna riktar sig till barn födda 2011 eller tidigare.

Ovanstående datum samt klockslag är preli-
minära och ändringar kan ske. Se nästa num-
mer av KorsnäsNytt för mer information.

På gamel Lidenjusas tid
Första övningarna av skådespelet har kommit 
igång. Det är ett glatt gäng av teaterintresserade 
med erfarenhet från revyer och bondbröllop. Det 
blir en premiär att se fram emot. Skriv in datum för 
premiären i er kalender redan nu, den sker freda-
gen den 30 juni 2017 kl. 18.00.

Sommarguide
Studerande Pontus Westmalm kommer liksom i 
fjol att vara sommarguide i muséet för tiden 27.6 
-6.8.2017. Muséet är öppet ti-sö kl. 13.00-17.00. 

Hyr en stämningsfull lokal
Prästgårdsmuséet, som erbjuder en stämningsfull 
miljö, kan hyras för olika familjehögtider som vigs-
lar, dop, födelsedagar och släktträffar. Ta kontakt 
med Anita Ismark per telefon 050-5181949 eller per 
e-post anita.ismark@ gmail.com.

Årsmötet
Vid årsmötet återvaldes styrelsen Anita Ismark, 
Mats Ståhl, Bengt Holtlund, Roger Lindholm, Ann-
Mari Teerimäki, Guy Kronqvist, Håkan Wester och 
Birgit Södersund.

Tavla av Levi Ulfvens
Pro Artibus har depo-
nerat Kulturfondens 
tavla av Levi Ulfvens 
i Korsnäs prästgård-
smuseum. Tavlan är 
målad i olja av den 
kände konstnären 
Fritz Jakobsson, som 
har målat kungar, 
drottningar och kardi-
naler. Kulturfondens 
tidigare ordförande 
Levi Ulfvens arbetade 
tillsammans med arkitekt Panu Kaila på museiver-
ket och aktiva korsnäsbor för att få till stånd ett 
prästgårdsmuseum i den gamla prästgården. 1982 
öppnades Korsnäs Prästgårdsmuseum, ett unikt 
kulturarv. Korsnäs kyrka och prästgård utgör en 
enhetlig kyrkomiljö, som har bevarats intakt. Den 
bebyggda kulturmiljön runt kyrkan, den gamla 
prästgården, landbondestugan (hembygdsmu-
seet) och ekonomibyggnaderna är av riksintresse 
och har av museiverket klassats som RKY-objekt.

Kom gärna med i kulturverksamheten! Kanske du 
har tips och idéer om fler verksamhetsformer. Du 
blir medlem genom att betala medlemsavgiften 
till Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs r.f. 
konto:FI65 5552 2550 0073 37. Medlemsavgiften för 
2017 är 10 euro. Efter medlemsregistreringen får 
du tidningen HEMBYGDEN som ges ut av Finlands 
svenska hembygdsförbund. 
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Vilja och handlingskraft

KORSNÄS 4 H 

Gilla oss på

www.korsnas.fs4h.fi

Mixklubben för åk 1-6
Korsnäs skola måndagar 20.3-10.4 kl. 

17.00-18.30. Anmäl senast 16.3 till Petra.  
Molpe skola måndagar 24.4-22.5 kl. 
17.00-18.30. Anmäl senast 20.4 till Petra. 
Taklax skola torsdagar 20.4-11.5 kl. 17.00-
18.30. Anmäl senast 18.4 till Petra.

Vi pysslar, leker, spelar spel mm. Kom med 
och ha skoj!

Deltagaravgift 20 € som betalas på plats.
 

Pizzaparty 
lördagen den 8.4 för åk 1-6 

Korsnäs skola kl. 12.00
Molpe skola kl. 15.00

Kom med och baka olika sorters goda 
pizzor! Anmäl senast 5.4 till Petra. Delta-
garavgift 8 € som betalas på plats.

Äventyrsbana vid Edsviksjön 
lördagen den 29.4 kl. 14.00-17.00 för 

åk 1-6

Kom med på en dag full av aktiviteter vid 
Edsviksjön. Äventyrsbana, korvgrillning 
mm.

Anmäl senast 26.4 till Petra. Deltagarav-
gift 5 € som betalas på plats.

Morsdagstårtor 
lördagen den 13.5 för åk 1-6 

    
Molpe skola kl. 10.00        

Korsnäs skola kl. 12.00
Taklax skola kl. 15.00

Kom med och gör tårta till 
Morsdag, som är den 14.5. Ta med bricka 
eller fat för transporten hem.

Anmäl senast 10.5 till Petra. Deltagarav-
gift 10 € som betalas på plats.

Kontaktuppgifter: Petra Sundholm, 
petra.sundholm@fs4h.fi eller 045-
8764838. 

HYGIENSKOLAN
- En liten kurs som tar dig till hygienpass!

Under två tisdagar behandlar vi allt från 
enkel städning i hemmet till hygien i 
offentlig miljö. Kursen lämpar sig för dig 
som är 13-29 år som planerar att söka som-
marjobb inom t.ex. barndagvård, äldrevård, 
livsmedelsförsäljning av olika slag mm. 
Genomgången kurs kan vara avgörande för 
att just DU får sommarjobbet! 

4H står som utbildare i ett samarbete med 
Korsnäs kommun. Kursmaterialet baserar 
sig på 4H:s material ”4H i hemmet” samt 
”Rätt att kocka”. Kursledare: Mia Gull från 
Malax-Petalax-Bergö 4H. Efter genomgången 
kurs får deltagarna genomföra hygien-
passtest av Livsmedelssäkerhetsverket god-
känd utbildare. 

Plats: Korsnäs kommun, sessionssalen
Tid: Tisdag 10.4 och 18.4 kl. 17.00-19.15

Deltagaravgift endast 25 € som innehåller hygienpasstest. Resten av avgif-
ten sponsoreras. OBS! För att kursen ska ordnas krävs minst 10 deltagare!
Anmälningar och mer info: senast 5.4 till petra@sou.fi eller 045-8764838.
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Sammanträden

Svenska Kvinnoförbundet i Korsnäs 
inbjuder till Årsmöte

söndagen den 23 april 2017 kl. 18.00 på biblioteket, 

Silverbergsvägen 9 i Korsnäs.

Stadgeenliga ärenden. 

Vi bjuder speciellt in alla kvinnor, som ställt upp för 
Sfp i kommunalvalet. Emina Arnautovic och Ann-Sofi 
Backgren berättar om sina erfarenheter av politik både 
lokalt, nationellt och internationellt.

Servering av kaffe och annat smått och gott.

Varmt välkomna!

Styrelsen

Vägmöte
Delägarna i Smed-Träskvägens väglag kallas 
till årsmöte sönd 2.4 klo 19.00 hos Lars-Johan 
Smedlund
Stadgeenliga ärenden.
Vägbestyrelsen

Svenska folkpartiet i Korsnäs r.f.
håller årsmöte söndag 26.3.2017, kl. 18

på Korsnäsgården.
Stadgenliga ärenden.

Ulla-Maj Wideroos håller program med

kommunalvalskandidaterna!

Kaffeservering.
Välkomna!

Korsnäs 4H håller 

årsmöte 
söndagen den 9.4.2017 kl. 15.00 på 
Restaurang Stenbrytaren. 
Stadgeenliga ärenden. Kaffeservering. 
Alla varmt välkomna!
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Lediga platser

Tekniska avdelningen söker 

sommarjobbare
Person för gräsklippning och röjning 
juni – augusti 
Gräsklippning och röjning vid kommunens fastigheter.
Krav för uppgiften är minst 18 års ålder och körkort.

Person för målningsarbeten 
Diverse målningsarbeten utomhus under ca 1 månads 
tid.
Krav för uppgiften är minst 18 års ålder och körkort.
 
Städare till Molpe simstrand sommaren 2017 
Skräpplockning måndag-söndag 1 h/dag, alla dagar 
under badsäsongen (slutet av juni – början av augusti).

Städare till Harrström simstrand sommaren 
2017 
Skräpplockning måndag-söndag 1 h/dag, alla dagar 
under badsäsongen (slutet av juni – början av augusti).

Vikarie för städaren vid Kommungården/
Biblioteket 
Städarbeten i kommungården och i biblioteket under 
4 veckor i juli månad.

Skriv en fritt formulerad ansökan innehållande person- 
och kontaktuppgifter.
Ansökan inlämnas till Korsnäs kommuns tekniska 
kansli senast 10.4.2017 kl. 16.00. 
Vid frågor kontakta fastighetsbyggmästare Susanna 
Råholm på e-post susanna.raholm@korsnas.fi eller på 
telefon 06-3479129 / 050-5506267.

Tekniska kansliet i Korsnäs

Korsnäs kommun

Till kioskverksamheten vid Harrström sim-
strand sökes serviceinriktade 

äldre och yngre 
SOMMARJOBBARE (en eller flera) 
Till arbetsuppgifterna hör att helt och hållet 
sköta allt som berör kiosken. Önskvärt att 
verksamheten sköts under juni, juli och 
augusti. En eller flera ungdomar kan även dela 
på uppdraget.  
Anmälan om intresse meddelas Kent Norrdahl 
(tel 3645 198 eller 050-358 9124). Han ger även 
närmare uppgifter.

2 rum, kök, bastu 54 m2 uthyres i Molpes 
absoluta centrum, Söderbyvägen 3. 

Närmare information: 
Erik 0500 362617
Anna-Mi  050 3638056

Uthyres
Idrottskansliet söker

unga ledare 
till idrottsskolan vid Korsnäs idrottsplan 
5-9.6.2017.
Idrottsintresserade ungdomar kan skicka in 
ansökan till lindholm.roger@gmail.com senast 
8.4.2017.
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Marcus Nordmyr
företagare
Harrström

Sofia Mitts-Björkblom
utbildare
Harrström

Mikael KA Nordmyr
butikschef, företagare
Korsnäs

Lars Holmblad
pensionär
Korsnäs

A
n

n
o
n

s
e
r NÄRA DIG - Välj Svenska folkpartiet i Korsnäs

För en stark och trivsam hembygd! Kommunalvalet 9.4.2017!
Omsorg och hälsa
Vi vill jobba för en förebyggande och aktiverande vård och omsorg där individuella resurser och behov tas i beaktande.  Människan ska 
vara i fokus och kunna ges trygghet i livets alla skeden.
Vi anser att bashälsovården ska finnas nära dig och akutvården på ett rimligt avstånd idag och i framtiden.
Vi anser att socialservicen och äldreomsorgen hör hemma i kommunen.

Utbildning och fostran
Vi vill att våra barn och ungdomar ska få växa upp i en trygg, sund och inspirerande miljö. Att bli sedd och vara delaktig är alla barns 
grundrättighet. Kommunens skolor och daghem ska planeras väl, skötas om med ansvar och repareras eller förnyas när behov 
uppkommer.
Vi vill att alla våra barn ska ha jämlik tillgång till goda läromedel, både traditionella och digitala, i våra skolor.
Vi tror på en mångsidig språkundervisning redan i tidig ålder. En god undervisning i båda nationalspråken är alla studerandes rätt. Det ger 
goda förutsättningar för att framgångsrikt lära sig ytterligare språk. 
Vi vill trygga tillgången till utbildningen på andra stadiet inom rimligt avstånd från hemorten
Vi anser att småbarnspedagogiken lägger grunden för ett gott lärande och sociala färdigheter.

Boende och miljö
Vi vill skapa förutsättningar för ett mångsidigt och attraktivt boende i kommunen. 
Vi vill arbeta för tillräckliga resurser till vägunderhåll, eftersom en förutsättning för en fungerande kommun är ett välunderhållet och 
tryggt vägnät .
I kommunen vill vi satsa på förebyggande och hälsofrämjande verksamhet. Ett aktivt föreningsliv, idrott och kultur gör vår kommun 
livskraftig. 

Roger Backholm
jordbrukare 
Korsbäck

2 3 4 5 6

12 13 14 15 16

22 23 24 25 26

Roger Bergström
pensionerad bankdirektör
Korsnäs

Sven-Erik Bernas
pensionär 
Korsnäs

Jens Bjurbäck
jordbrukare, företagare
Taklax

Niclas Björkqvist
chaufför
Taklax

Katarina Holmkvist
sjukskötare
Molpe

Charlotte Holtlund
trädgårdsmästare
Korsnäs

Mikael Häggdahl
pälsdjursfarmare
Molpe

Simon Häggdahl
fastighetsskötare
Molpe

Camilla Ribacka
FD, lektor
Molpe

Angelica Sandholm
mentalvårdare
Taklax
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Oomeh Maij
närvårdare
Molpe

Gunilla Krook
diplomingenjör, projektledare
Molpe

Johanna Juthborg
minneskoordinator
Harrström

Johan Holm-Rosbäck
specialfordonsförare
Molpe
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NÄRA DIG - Välj Svenska folkpartiet i Korsnäs
För en stark och trivsam hembygd! Kommunalvalet 9.4.2017!

Betald av Sfp 
i Korsnäs rf

Näringsliv och ekonomi 
Vi anser att god ekonomi skapas genom en aktiv näringslivspolitik. Vi vill skapa goda förutsättningar för framgångsrikt företagande 
eftersom det är livsviktigt för kommunens välgång.
Vi vill att kommunala upphandlingar ska ske med eftertanke och med omsorg för kommunens bästa.
Vi ser gärna satsningar på förnybar energi och ökad energieffektivitet i kommunen. 
Kulturell mångfald berikar kommunen.  

Demokrati
Vi arbetar för att Korsnäs ska vara en livskraftig kommun även i framtiden. Samarbete i olika former bör ytterligare främjas och utvecklas.
Lokalt beslutsfattande med reellt inflytande är viktigt och jämställdhet ska vara en genomgående princip i all verksamhet i vår kommun. 
Vi vill komma kommuninvånarna närmare i vårt beslutsfattande.

PÅVERKA
Respekten för kommunens självbestämmande är det bärande i Svenska folkpartiets kommunpolitik. 
Sfp i Korsnäs vill poängtera ett gränslöst samarbete där servicen för människorna utvecklas och blir bättre. 
I Korsnäs kommun har vi makt att fatta viktiga beslut. Besluten som fattas i Korsnäs ska göra livet bättre för oss som bor i kommunen. 
Det som är nära dig kan du påverka genom att rösta på Svenska folkpartiets kandidater i kommunalvalet nu i april. 
Förhandsröstningen i Finland sker 29.3-4.4.2017 och den officiella valdagen är söndag 9.4.2017.

7 8 9 10 11

17 18 19 20 21

27 28 29 30

Rosita Eklund
postutdelare
Taklax

Emma Granlund
företagare
Molpe

Mona Gullblom
HR-assistent, studerande
Molpe

Mirza Hodzic
företagare
Korsnäs

Anna-Lena Kronqvist
dipl.ekon. 
Korsnäs

Nina Kronholm
studerande
Harrström

Johan Östling
företagare
Korsnäs

Kim Sebbas
företagare
Molpe

Katarina Wester- 
Bergman
kanslist, Korsnäs

Håkan Wester
pälsdjursfarmare
Korsnäs



28

KORSNÄSNytt

30

KORSNÄSNytt

A
n

n
o
n

s
e
r

Köttdag 20.9.2013
på Molpeboden

Beställ kött till frysen 
inför vintern

     1/2 gris    5,99 €/kg

Beställningar bör göras 
senast 13.9.2013
tel: 06-3476602

(Björkens konsulent på plats 
från kl. 10)

Molpeboden
mail: molpeboden@netikka.fi

Kolebackvägen 2 66210 Molpe
M-Nybo’s
Blaxnäsvägen 16, Töjby 06-3647106
må-to 8.30-17, fr 8.30-18, lö  8.30-13

Strand-Mölle
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AL CONSULTING
Bokföringsbyrå i Molpe

alconsultingmolpe@gmail.com
måndag-torsdag kl. 9-15 (övriga tider enligt 
överenskommelse)

Annette Östman 050-5997878
Linda Backgren-Holm 050-5575178

Välkommen till oss som kund!
Vi finns i Andelsbankens hus 

Öppet hus to 30.3 
Kom och bekanta Er med de hälso-
/naturkost produkter som vi 
importerar. Motverkar ont i leder,  
mot förkylningar och andra krämpor

Taklaxv 408  kl:15-19 
Fikat e klart! Stig på! 

Katarina Westerlund  050-44 55 478 

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

Påskhelgens öppettider: 
14.4 Långfredag  15-22 
15.4 Påsk lördag 10-22 
16.4 Påsk söndag 12-22 

17.4 Påsk annandag 12-20 
 

GLAD PÅSK! 
VÄLKOMMEN

Prisrally 
fredag 31mars

massor med varor för 1 €

Närpes Bröd kon-
sulent på plats med 
olika erbjudanden.

.. falukorv.....

.....rimmat fläsk......

.......soldatens ärtsoppa....

ROGER 
BERGSTRÖM

3
Betald av: Roger Bergström

God framtidsmöjlighet i Korsnäs är ett eget 
framgångsrikt näringsliv och en stark tredje 
sektor som med en infrastruktur i tiden 
tillfredsställer samhällets medborgare.
Strandvägen i skick!
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www.ostrocenter.fi 

NYKARLEBY  Frillmossavägen 2 7817450 
KORSNÄS Strandvägen 4131 2827700 

 

 

Function Ergo 
Skyddskläder 

Paketpris:   

259,- 
KOPIERINGS-

PAPPER 

5,85€ /pkt 

STRETCH ARBETSBYXOR 

Herr– och dammodell 

1459 

7159 

2526 

Herrmodell 

Stretch med 
spikfickor 
2530 

Vad vill du odla i 
trädgården i år? 
Stort urval frön i 
lager 

NT-SERVICE
Öppet hus 25.3 kl.10-15

Ny verkstad i nya utrymmen
Sjödahlsvägen 45, Molpe 

Tel 050-3312 001    
Vi bjuder på 

kaffe och 
grillkorv!

Från 1.4 öppet  vardagar kl. 8-16
 (kvällstid tis-tor kl. 18-21)
 lö enligt överenskommelse

Fixus-bilen på plats 
med erbjudanden

• Besiktningsservice
• Bilreparationer och service
• Rep. av småmaskiner och motorer
• Rost- och krockskador
• Däckarbeten

ERBJUDANDE
Förmånliga sommardäck

Prisexempel på 4 färdigt balanserade och monterade däck

Michelin 175/65 14 291 €
NYHET! Michelin CrossClimate+ 195/65 15  339 €
BF Goodrich  175/65 14   243 euro
Tigar 175/65 14    235 €
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Mia´s Klipp & Städ 
- Frisör  ( Färgningar, 
Klippningar, Permanenter 
m.m)
- Ekofrisör (Växtfärgning-
ar, Indisk Huvudmassage, 
Energiklippningar, Vårdbe-
handlingar m.m)
- Försäljning av Ekologiska Örtdrycker, 
Ekologiska hårvårdsprodukter.
- 35% rabatt på alla Ekobehandlingar tom. 
31.5.17
- 10% rabatt åt pensionärer och studeran-
de
- Städning av företag och Privathushåll 

RING och boka: 0505404337 eller 
www.timecenter.com/miasklippstad
Öppet enligt överenskommelse. Även Ambule-
rande.

Mia Ahlholm 
Sjövägen 12, 66210 Molpe 
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NU FÅR DU BILEN 
TVÄTTAD I KORSNÄS 
 Prisbomb TVÄTT(handtvätt med vax 

shampoo) 20€ (personbil)

 

Prisbomb i mars-april

TVÄTT +VAX STÄDNING (damm-
sugning tork av damn föntertvätt)                               

pris 60€ (personbil)

 

POLERING +VAXNING Fr 120€

Cb Clean
Silverbergsvägen 23

66200 Korsnäs

Öppet må-fre 8-17 tel.0466610081

Kommunalval
förrättas söndag 9.4.2017 kl. 9-20.  
Röstningsområden och röstningsställen 
inom Korsnäs kommun är följande:
Röstningsområde: Röstningsställe:
Nr 1 Molpe  Molpe skola, Sjövägen 49
Nr 2 Korsnäs kby Kommungården,   
   Strandvägen 4323
Nr 3 Harrström  Harrström daghem,
   Gamla Strandv. 193A
Nr 4 Taklax  Taklax skola, 
   Taklaxvägen 620

Förhandsröstning kan under tiden 29.3-
4.4.2017 ske på kommunkansliet i Korsnäs, 
Strandvägen 4323. Öppet vardagar kl. 8-16 
och lö-sö kl. 12-14. 
Om förhandsröstningar vid Lärknäs/ 
Annahemmet och Buketten meddela 
genom särskilda kungörelser på nämnda 
inrättningar.

Anmälan om hemmaröstning, avsedd 
för personer med begränsad rörelse- 
eller funktionsförmåga samt för deras 
närståendevårdare, skall ske antingen 
skriftligen eller per telefon senast tisdag 
28.3.2017 före kl. 16 till Centralvalnämnden, 
Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs, tel. 
3479 111.

Sammanställning av kandidatlistor finns 
på kommunkansliet.

Vid röstning på röstningsställe och vid 
förhandsröstning bör vid behov den som 
röstar kunna styrka sin identitet. Den 
röstandes personsignum underlättar 
registreringen vid förhandsröstning.

Centralvalnämnden i Korsnäs

Korsnäs kommun

Kungörelse
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KORSNÄSINUutiset
Satsaukset kunnalliseen palveluun          
– Tilinpäätös 2016
Kunnan toimintavuosi 2016 on takanapäin ja maaliskuussa on aika käsitellä tilinpäätös 
ja toimintakertomus kunnanhallituksessa. Toimintavuosi 2016 oli ihan tavallinen vuosi 
toimintamme historiassa. Mitään suurempia epäonnistumisia ei tapahtunut ja pystyimme 
työskentelemään turvallisessa ympäristössä ja huolehtimaan siitä, että asiat etenevät kuten 
aikaisemmin. 
Yleinen taloudellinen tilanne

Kunnan vuoden 2016 tilinpäätösennusteiden mukaan, 
joita Tilastokeskus on kerännyt, vaikuttaa siltä, että kun-
tatalous on kehittynyt oikeaan suuntaan. Kunnallisen sek-
torin menot lisääntyivät kohtalaisesti viime vuonna koko 
maassa, keskimäärin 1,3 prosenttiyksikköä.  Tilikauden 
tulos parani ennakkotietojen perusteella melkein puolel-
latoista miljardilla eurolla mutta 111 kunnassa tulos oli 
kuitenkin kielteinen, yhteensä 0,2 miljardia euroa. Man-
nermaakuntien määrä on tällä hetkellä 295.

Eräs syy kunnallisen talouden elpymiseen on pidättyvä-
inen kustannuskehitys, joka mm johtuu siitä, että kunnat 
ja kuntayhtymät ovat sopeuttaneet henkilöstökustannuk-
siaan sekä, että kunnallisten palvelujen kustannustaso ei 
ole noussut paljoakaan.

Kuntien ja kuntayhtymien tulot ovat lisääntyneet ennen 
kaikkea suurempien valtionosuuksien ansiosta. Vuoden 
2016 valtionosuuksissa kunnat saivat 260 miljoonan 
euron hyvityksen menetetyistä verotuloista, jotka johtu-
vat veroperusteiden muutoksista. Kunnat saivat lisäksi 

270 miljoonaa euroa enemmän valtionosuuksia 
kuntien ja valtiovallan kustannusjaon tar-

kistuksen seurauksena.
Kuntien verotulot lisääntyivät kohta-

laisesti valtakunnan tasolla. Lisäystä 
tuli yhteensä 1,4 prosenttia, tai 300 
miljoonaa euroa. Yksi syy vaatimat-
tomaan kehitykseen on, ettei aikai-

sempi kuntien yhteisövero-osuuden 
tilapäinen nousu ollut enää voi-

massa.
Investointipaine vaihte-
lee paljon kuntien välillä. 

Maakuntien keskuk-
sissa ja muissa suu-
rissa kaupungeissa 
inves to in t ipa ine 
on kova lisäänty-
västä palvelutarpe-

esta johtuen. Muissa 

kunnissa investointipaine johtuu usein laiminlyödystä 
kunnossapidosta.

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

mannut suuri epävarmuus milloin kyseessä on kunnan 
verotulot. Taloudellinen suhdanne oli antanut aika suuren 
osoituksen kunnan verotuloissa vuonna 2015, jossa kunta 
hukkasi noin miljoona euroa verrattuna siihen, mitä oli 
budjetoitu. Vuoden 2016 toukokuun keskivaiheilla kun-
nanhallitus antoi siksi aloille tehtäväksi tarkistaa kustan-
nukset ja pitää talousarvion toteutuminen 98 %:ssa. 

Toimintakate tai netto kunnan tavanomaisesta käyttö-
menoista oli noin 750.000 euroa budjetoitua alhaisempi 
ja nettokustannukseksi tuli 12,2 miljoonaa. Vuosikate, 
sen jälkeen kun verot, valtionosuudet ja rahoitukselliset 
erät on lisätty, päätyy noin 1,9 miljoonaa euroa voiton 
puolelle. Vuosikate peittää kunnan poistot ja niiden sekä 
kirjauserien jälkeen kunnan toimintavuoden 2016 lop-
putulokseksi tulee noin 350.000 euron ylijäämä. Kaikki 
numerot ovat vielä alustavia, koska kunnanhallitus ei ole 
käsitellyt tilinpäätöstä.

Palkat kunnan tilinpäätöksessä nousivat 1 %:lla ver-
rattuna edelliseen tilinpäätökseen ja yhteensä kunta 
maksoi 4,5 miljoonaa euroa palkkamenoissa 2016. Koko-
naiskustannukset vähenivät 2,2 %:lla verrattuna vuoden 
2015 tilinpäätökseen ja vähennys johtuu suurilta osin eri-
koissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon vähenevistä 
kustannuksista.

Hankkeet
Vuoden 2016 aikana kunnalle hyväksyttiin jatkohanke 

Integrointi ruokakäsityö – ruotsia kädestä suuhun. Hanke 
sai myös avustusta yksityiselle osalleen Svenska Kultur-
fondenilta. Kunta osallistui Suurmessuille keväällä 2016 
yhdessä yrittäjäyhdistyksen ja muutamien kunnan yritt-
äjien kanssa. 

Toinen suuri hanke, joka on ollut toiminnassa myöhäis-
syksystä 2015 lähtien, on uusi Punaisen Ristin ylläpitämä 
turvapaikkayksikkö kurssikeskuksen entisissä tiloissa. 
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Siellä oli enimmillään noin 160 turvapaikan hakijaa ja 
Punaisella Ristillä on noin 10-11 työntekijää yksikössä. 
Maan maahanmuuttopolitiikka on kuitenkin myötäva-
ikuttanut siihen, että pakolaisvirrat maahan ovat vähen-
tyneet radikaalisti ja loppukesästä 2016 saimme tiedon, 
että Korsnäsin pakolaisvastaanotto lakkautetaan. Hyvän 
yhteistyön ansiosta kunta sai sopimuksen pidennyttyä 
siten, että etenkin lapsiperheet saivat jatkaa asumistaan 
Korsnäsissa kesäkuun loppuun vuonna 2017.

Investoinnit
Omat suuret investointihankkeet, joita suoritettiin 

vuoden 2016 aikana, olivat kirjaston kunnostus, Harr-
strömin kaukalo ja vanhan baarin kunnostaminen. Suurin 
600.000 euron investointi oli Maalahden terveyskes-
kuksen kunnostus ja laajennus. Laadittujen sopimusten 
mukaisesti Korsnäsin kunta osallistuu 30 %:n kustan-
nusosuudella yhteisten kiinteistöjen investointikus-
tannuksiin. Vuoden aikana Korsnäsin kunta päätti olla 
osallistumatta Maalahden-Korsnäsin terveyskeskuksen 
alueella suunniteltuihin lisärakennuksiin. 

Valtiovallan suunnitelmat 
Uusi SOTE –uudistus tähtää maakuntaperusteiseen 

yhteiseen kokonaisuuteen sosiaali- ja terveydenhuollon 
osalta. Selkokielellä se tarkoittaa, ettei kunnilla enää ole 
vaikutusvaltaa tai rahoitusvastuuta sosiaali- ja terveyden-
huollon suhteen vuoden 2019 jälkeen. Pohjanmaalla muu-
tostyötä johtavat Göran Honga, Jukka Kentala ja Varpu 
Rajaniemi. Korsnäsin kunnan osalta vaikuttaa siltä, että 
uudistus aiheuttaa pienen muutoksen huonompaan suun-
taan. Tämä johtuu siitä, että kunnasta uudistuksessa pois-
tettavat sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset 
ovat pienemmät kuin rahalliset erät, joita poistetaan varo-
jen ja valtionosuuksien muodossa. Koska tasoitusjärjes-
telmä otetaan käyttöön, kunta ei voi järjestelmässä hävitä 
tai voittaa enempää kuin 100 euroa per asukas. Taso on 
siis käsiteltävissä ja valtiolliset muutokset valtionosuuk-
siin ovat yleensä kovakouraisempia. Katsomme luotta-
vaisin mielin tulevaisuuteen jatkamaan kuntamme hyvää 
kehitystä myös uudistuksen.

Christina Båssar 
Kunnanjohtaja

Finnhamnin asemakaava 
Moikipään kylän Finnhamnin asemakaavalu-

onnos on ollut nähtävänä 18.8-19.9.2016 välisenä 
aikana. Sen aikana saapui 3 lausuntoa ja 1 huo-
mautus.

Kaavaluonnosta on täydennetty ja muutettu niiden saa-
puneiden vastineiden perusteella, joita on käsitelty saa-
puneiden lausuntojen ja huomautuksen perusteella. Alue 
rajautuu Strandbackan asemakaavaan. Finnhamnin ase-
makaava on luonnollinen laajennus asemakaavoitetulle 
alueelle.

Valtuusto hyväksyi 20.3.2017 Moikipään kylän Finn-
hamnin asemakaavan. 

Finnhamnin asemakaavan 
maankäyttösopimus

Moikipään kylän Finnhamnin asemakaavan 
maankäyttösopimusluonnos on laadittu maano-
mistajien ja Korsnäsin kunnan välillä. 

Sopimuksen tarkoituksena on, että kunta ja maanomis-
tajat sopivat siitä, että kaikista menoista, jotka liittyvät 
asemakaavaan, vastaavat maanomistajat. Kunnalla ei siis 
ole minkäänlaista velvollisuutta osallistua esim. kunnal-
listekniikan rakentamisen kustannuksiin, kaikesta tästä 
vastaavat maanomistajat.

Maanomistajat vastaavat omin kustannuksin kaavoituk-
sesta ja teiden rakentamisesta ym., joista asemakaavassa 
mainitaan. Maanomistajat vastaavat omin kustannuksin 
näiden kunnossapidosta.

Tekninen lautakunta ehdotti 7.2.2017, että Finnham-
nin asemakaavan maankäyttösopimus maanomistajien ja 
Korsnäsin kunnan välillä hyväksytään.

Kunnanhallitus hyväksyi 13.2.2017 laaditun maankäyt-
tösopimuksen teknisen lautakunnan ehdotuksen mukai-
sesti.
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Beteckningar och bestämmelser
Merkinnät ja määräykset

Kvartersområde för fristående småhus.
Erillispientalojen korttelialue.

LANTM.ING. (YH) MAANM.INS. (AMK)

Kommunal behandling / Käsittely kunnassa:

Planutkast / Kaavaluonnos: 27.01.2016

Planförslag / Kaavaehdotus: 20.06.2016

Teknisk justering / Tekninen muutos: 24.11.2016

Godkänd av styrelsen / Hallituksen hyväksymä __.__.20__ § __

Godkänd av fullmäktige / Valtuuston hyväksymä __.__.20__ § __

Plankod / Kaavatunnus

Skala / Mittakaava 1:2000

LANTM.ING (YH) MAANM.INS. (AMK)

KORSNÄS KOMMUN / KORSNÄSIN KUNTA

FINNHAMN DETALJPLAN
FINNHAMNIN ASEMAKAAVA

Körförbindelse.
Ajoyhteys.

Byggnadsyta.
Rakennusala.

Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna,
i byggnaden eller i en del därav.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Riktgivande tomtgräns.
Ohjeellinen tontin raja.

Riktgivande gräns för område eller del av område.
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Gräns för delområde.
Osa-alueen raja.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Linje 3 m utanför planområdets gräns.
3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Nummer på riktgivande tomt.
Ohjeellisen tontin numero.

Kvartersnummer.
Korttelin numero.

OMRÅDE SOM ÄR VÄRDEFULLT MED TANKE PÅ BYBILDEN, DÄR MILJÖN BEVARAS
 Med beteckningen anges byggd kulturmiljö av riksintresse (RKY, Molpe fiskehamn).
 Vid åtgärder gällande byggnadsbeståndet och/eller miljön skall byggnadstraditioner,

kulturmiljövärden och gårdstunens traditionella struktur speciellt tas i beaktande.

KYLÄKUVALLISESTI ARVOKAS ALUE, JOLLA YMPÄRISTÖ SÄILYTETÄÄN
 Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä

(RKY, Moikipään kalasatama).
 Toimenpiteissä, jotka koskevat rakennuskantaa ja/tai ympäristöä tulee erityisesti

huomioida rakennusperinteitä, kulttuuriympäristöarvoja ja pihapiirien perinteistä
rakennetta. Uudet rakennukset tulee sopeuttaa alueen kokonaisuuteen.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER:
1. Nybyggnader bör till sitt fasadmaterial, sin färgsättning, sin byggnadsmassa och

sin takform uppföras enhetligt i traditionell stil.
1.1. Fasadmaterialet för nybyggnader ska vara av trä.

2. Nybyggnader ska anslutas till kommunens avloppssystem.
3. I byggnadsplaneringsskedet bör tillräckliga markundersökningar utföras för

definiering av byggnadernas grundningssätt.

YLEISET MÄÄRÄYKSET:
1. Uudisrakennukset tulee rakentaa yhtenäisesti perinteisen tyylin

mukaisesti, sellaisella rakennustavalla, että rakennukset julkisivumateriaaliltaan,
väriltään ja rakennusmassaltaan sekä kattomuodoltaan yhtenäisesti sopivat
ympäristöön.

1.1. Uudisrakennuksien julkisivumateriaali tulee olla puuta.
1.2. Uudisrakennuksissa tulee olla harjakatto. Kattovärin tulee olla tumma.

2. Uudisrakennukset tulee yhdistää kunnan viemäriverkostoon.
3. Riittäviä maaperätutkimuksia tulee suorittaa rakennussuunnitteluvaiheessa, jotta

rakennuksien voidaan määrittää rakennuksien perustamistapa.

BESTÄMMELSE OM PLANENS GENOMFÖRANDE:
1. Markägarna ansvarar för förverkligande och underhåll av området enligt vad

som avses i MBL § 91.

MÄÄRÄYS KAAVAN TOTEUTUKSEEN:
1. Maanomistajat vastaavat alueen toteuttamisesta ja kunnossapidosta/hoitamisesta

MRL 91 §:n mukaisesti. CHRISTOFFER RÖNNLUNDJONAS ASPHOLM

ANSVARIG PLANERARE/VASTAAVA SUUNNITTELIJAPLANENS UTARBETARE/KAAVAN LAATIJA

Del av område som skall planteras.
Istutettava alueen osa.

Del av gatuområdes gräns där in- och utfart är förbjuden.
Katualueen rajan osa, jonka kohdalla ulos- ja sisäänajo on kielletty.

Riktgivande del av område, som är reserverat för byggnader och konstruktioner
för samhällsteknisk service.
Ohjeellinen alueen osa, joka on varattu yhdyskuntatekniseen huoltoon liittyville
rakennuksille ja rakennelmille.

Riktgivande avgränsning av delområde för ledning och infiltrering av dagvatten
i system av diken och bassänger.
Hulevesien johtamisen ja imeyttämisen ojien ja altaiden sarjan ohjeellinen osa-alue.

Namn på gata.
Kadun nimi.

BYGGNAD SOM SKA SKYDDAS.

SUOJELTAVA RAKENNUS.
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 Nybyggnader i randområdet ska uppföras i traditionell stil och anpassas till
RKY-miljön.

 Uudisrakennukset raja-alueella tulee rakentaa perinteiseen tyyliin ja sopeuttaa
RKY-ympäristöön

för området

1.2. Nybyggnader ska ha åstak. Takfärgen ska vara mörk.

alueelle

FINNHAMNSGRÄND

FINNHAMNSG

 Ändrings- och renoveringsarbeten som utförs på byggnaden bör genomföras på
ett sätt som bevarar byggnadens landskapsmässiga- och byggnadshistoriska
värdefulla karaktär. Innan beslut om bygglov för omfattande ändrings- och
renoveringsarbeten görs, skall utlåtande begäras av museimyndigheten.

 Rakennukseen kohdistuvat muutos- ja korjaustyöt on tehtävä rakennuksen
maisemallisesti- ja rakennushistoriallisesti arvokkaan luonteen säilyttävällä
tavalla. Merkittävistä muutos- ja korjaushankkeista tulee pyytää
museoviranomaisen lausunto ennen rakennusluvan myöntämistä.
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Poikkeuslupa
Kim Nystrand & Anna Vest ovat anoneet poik-

keuslupaa tarkoituksena rakentaa 172 m2:n asu-
intalo ja 60 m2:n talousrakennus osalle Nyvik 
6:40 ja osalle Törnqvist 6:46 i Moikipään kylässä.

Rakennuspaikka on osa Moikipään asemakaavaa ja 
kaavassa alueen merkintä on M-2 (Maa- ja metsätaloutta 
dominoiva alue) ja merkintä sv (turkistarhausalueen tai 
sikalan suoja-alue) sekä merkintä ma (Arvokas alue mai-
semaa huomioon ottaen). Poikkeuslupaa haetaan, koska 
rakennuspaikka sijaitsee vyöhykkeillä sv ja ma. Sopimus 
on tehty ja hyväksytty turkistarhaajan ja Kim & Annan 
välillä, jossa osapuolet ovat hyväksyneet sekä turkistar-
han että asunnon sijainnin.

Tekninen lautakunta ehdotti 7.2.2017, että poikkeus 
voidaan myöntää maankäyttö- ja rakennuslain 171 § ja 
172 §:ien mukaisesti. Lautakunta katsoo, ettei ole estettä 
poikkeusluvan myöntämiselle, koska sopimus on tehty 
turkistarhan omistajan sekä Kim Nystrandin ja Anna 
Vestin välillä, jossa he ovat hyväksyneet sekä turkistar-
han että asunnon sijainnin. Alue on tänään hoitamatta ja 
maata ei enää käytetä maataloutta varten. Tien toisella 
puolella on asuintaloja.

Kunnanhallitus hyväksyi 13.2.2017 poikkeusluvan tek-
nisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kauppakirja                
Korsnäs Värme ab:lle

Esisopimusluonnos laadittu Korsnäsin kunnan 
(myyjä) ja Korsnäs Värme Ab (ostaja) on laadittu. 
Esisopimus hyväksyttiin valtuustossa 23.3.2015.

Kaupan kohde sijaitsee tilalla Vesterskog Rno 10:13 
Korsnäsin kirkonkylän teollisuusalueella.

Kaupan kohde sisältyy teollisuusalueen asemakaavan 
tarkistukseen, tontti 2 kortteli 48. Erottamaton määräala 
on noin 6468 m2. Tontin hinta on 1,50 euroa/m2 ja koko-
naiskauppasumma 9702 euroa. 

Koska kaukolämpölaitos on nyt rakennettu, on esisopi-
muksen mukainen kauppakirja laadittava. Valtuusto 
hyväksyi lopullisen kauppakirjeen 20.3.2017.

Uusia vuokralaisia entisessä 
Korsnäsin kurssikeskuk-
sessa

Yritys Trädgård Hinjärv Puutarha on halukas 
vuokraamaan noin 598 m2 suurta hitsaushallia 
entisessä Korsnäsin kurssikeskuksessa. 

Yrittäjä on riippuvainen siitä, että kuorma-autolla 
on mahdollisuus ajaa hitsaushalliin, mikä vaatii joita-
kin muutostöitä. Noin 6 m kylmävarastorakennuksesta 
on purettava ja muutettava. Lisäksi uusi nosto-ovi on 

asennettava. Osa kiinteästä irtaimistosta puretaan ja hit-
saushallin lattia maalataan..

Kunnan kustannukset toimenpiteistä arvioidaan noin 
10.000 euroksi. tämän vuoden talousarviossa on10.500 
euron määräraha liikehuoneistojen korjausta varten.

Yrittäjä sopeuttaa itse tilan toimintaansa varten mm 
siten, että jäähdytyshuone asennetaan osaan hitsaushal-
lia. Erillinen sähkömittari ja alasähkömittari on asetettava 
hitsaushalliin.

Tällä hetkellä hitsaushalli sisältyy tiloihin, joita Söfuk 
vuokraa kunnalta. Sekä Söfuk että Korsnäsin kunta ovat 
jo ennestään yhtä mieltä siitä, että molempien intressissä 
on löytää vuokralaisia. Sitä mukaa kun uudet vuokralai-
set haluavat vuokrata tiloja, vapautuvat nämä tilat kunnan 
ja Söfukin välisestä vuokrasopimuksesta.

Tekninen lautakunta päätti 28.2.2017 purkaa noin 6 m 
kylmävaraston tiloista ja muuttaa suunnitelman mukai-
sesti. Uusi aukko tehdään hitsaushalliin ja uusi nosto-ovi 
asennetaan. Kiinteä irtaimisto puretaan ja hitsaushallin 
lattia maalataan.

Cb Clean laajentaa
Yritys Cb Clean, joka vuoden alusta lähtien pitää auto-

pesulaa entisen kurssikeskuksen tiloissa, laajentaa. Yritys 
vuokraa lisätilaa autopesulan vierestä voidakseen tarjota 
autojen kiillotusta, vahausta ja siivousta.

Korsnäs mukaan              
Pixneklinikkaan

Maalahden kunta on pyytänyt lausuntoa 
Pohjanmaan kaksikielisiltä kunnilta kysymykse-
stä luoda yhteistyösopimus päihdehuollosta Pix-
neklinikassa. Myös muilla kaksikielisillä kunnilla 
on mahdollisuus liittyä sopimukseen.

Päihdehuollon toiminta Kårkullan ohjauksessa päättyy 
30.06.2017. Jatkuvan toiminnan ylläpitäminen kunnes 
maakuntauudistus toteutetaan sekä sosiaali- ja terveyden-
huolto siirtyy Pohjanmaan maakunnalle, on tärkeätä, että 
päihdehuolto saa uuden hoito-organisaation. Maalahden 
kunta on 23.1.2017 käsitellyt mm alustavaa sopimuslu-
onnosta, alustavaa talousarvioehdotusta sekä tuoteluet-
teloehdotusta. Tarkoituksena on aloittaa Pixneklinikan 
toiminta uuden johdon alaisena 1.8.2017 lähtien.

Ehdotus lähtee siitä, että aikaisemmin sovellettua vuo-
simaksua alennettaisiin ja sen sijaan nostettaisiin käytön 
vuorokausihintoja. Henkilöstöä lisättäisiin yhdellä 
viralla. Pixneklinikka olisi Maalahden kunnan alainen 
isäntäkunta, jossa olisi 3-5 henkilön johtokunta. Alusta-
vien arvioiden mukaan vuosimaksu olisi 1,00 euro per 
ruotsinkielinen asukas ja 180 euroa/hoitovuorokausi.

Hoito- ja hoivalautakunta ehdotti 31.1.2017, että Pix-
neklinikkaa koskeva sopimus laaditaan Maalahden 
kunnan kanssa.

Kunnanhallitus hyväksyi Pixneklinikkaa koskevan 
sopimusehdotuksen 13.2.2017.
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Kunnanjohtaja Christina Båssar ja Korsnäs företagare -yhdistyksen puheenjohtaja Jan-Erik Ravals 
palkitsivat vuoden yrittäjät: Tommy Vesterback, Cecila Moliis ja Zandra Moliis. 

Vuoden yrityspalkinto menee yritykselle, joka on toiminut menestyksekkäästi yli 10 vuotta – Res-
taurang Mölle Oy Ab – ravintola Moikipään Molpeströmmenissä. Ravintolan pitäminen toiminnassa 
maaseudulla ei kuulu yksinkertaisimpiin haasteisiin alalla mutta Strand-Mölle on onnistunut. 

Yrityksen liikkeellepanevana voimana Cecilia Moliis on toiminut alusta lähtien elokuussa 2005. Avustajina hänellä 
on ollutr useita partnereita vuosien varrella. Vuodesta 2014 lähtien hän pyörittää ravintolaa yhdessä siskonsa Zandra 
Moliisin ja Joakim Blomqvistin kanssa. 

Vuoden uusi yrittäjä 2016  - Tommy Vesterback
Korsnäsin yrittäjien palkinto vuoden 2016 uudelle yrittäjälle menee nuorelle perheyrityksen yritt-

äjälle, jossa juuri on läpiviety sukupolvenvaihdos. 
Turkistarhaus kiinnostaa taas nuorempaa sukupolvea. Taklaxin alueella on lähes kymmenkunta uutta sen kategorian 

yrittäjää. Vuoden palkinto menee nuorelle uudelle yrittäjälle Tommy Vesterbackille, joka on perinyt isänsä turkistar-
han - P-G Vesterback pälsfarm Ab – tammikuussa 2016 ja hoitaa sitä omalla johdollaan. 

Vuoden yritys Korsnäsissa 2016  – 
Restaurang Mölle Oy Ab



KORSNÄSNytt

35

Kunnallisvaalit
järjestetään sunnuntaina 9.4.2017 klo 
9-20. Korsnäsin kunnan äänestysalueet ja 
äänestyspaikat ovat seuraavat:
Äänestysalue:  Äänestyspaikka:
No 1 Molpe   Molpe skola, Sjövägen 49
No 2 Korsnäsin kky  Kunnantalo, Rantatie 4323
No 3 Harrström  Harrström daghem, 
   Gamla Strandvägen 193A
No 4 Taklax   Taklax skola, 
   Taklaxvägen 620

Ennakkoäänestys 29.3-4.4.2017 välisenä 
aikana tapahtuu Korsnäsin kunnantalolla, 
Rantatie 4323. Auki arkipäivisin klo 8-16 ja 
la-su klo 12-14. Lärknäsin/ Annahemmetin 
ja Buketten:in ennakkoäänestyksistä 
ilmoitetaan erillisillä kuulutuksilla kyseisissä 
laitoksissa.

Ilmoitus kotiäänestyksestä, tarkoitettu 
rajoitetusti liikkumis- ja toimintakyvyttömille 
ja niiden omaishoitajille, tapahtuu 
joko kirjallisesti tai puhelimitse 
viimeistään tiistaina 28.3.2017 klo 16 
Keskusvaalilautakunnalle, Rantatie 4323, 
66200 Korsnäs, puh. 3479 111.

Ehdokaslistat löytyvät Korsnäsin 
kunnantalolta.

Äänestäessä äänestyspaikalla ja 
ennakkoäänestyksen yhteydessä 
äänestäjän on tarpeen vaatiessa 
vahvistettava henkilöllisyytensä. Äänestäjän 
henkilötunnuksen esittäminen helpottaa 
rekisteröintiä ennakkoäänestyksen 
yhteydessä.

Korsnäsin keskusvaalilautakunta

Korsnäsin kunta

KuulutusInfoa varhaiskasvatuksesta 
(lasten päivähoito)

Uusi laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 
(1503/2016) astuu voimaan 1.3.2017. Laki määrää 
maksuista, joita voidaan periä kunnan tarjoa-
masta päiväkoti- ja perhepäivähoidosta.

Laissa mainittua enimmäismaksua ei muuteta. Kor-
kein maksu ensimmäisen lapsen kohdalla (nuorin lapsi 
päivähoidossa) on 290 euroa, kuten aikaisemmin. Maksu 
seuraavasta lapsesta muuttuu siten, että maksu on kor-
keintaan 90 prosenttia nuorimman lapsen maksusta, 
siis korkeintaan 261 euroa. Muutos koskee tulevaisuu-
dessa kaikkia sisaruksia tässä kohtaa. (Korsnäsin kunta 
on monen vuoden aikana antanut sisarusalennusta toi-
sesta lapsesta vaikka ei makseta korkeinta maksua nuo-
rimmasta lapsesta, joten mikään ei muutu tässä kohtaa 
Korsnäsin kunnassa). Seuraavista lapsista maksusta pää-
tetään kuten aikaisemmin, maksu on korkeintaan 20 pro-
senttia nuorimman lapsen maksusta, tai korkeintaan 58 
euroa.

Uudessa laissa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 
nostettiin kahden tai kolmen henkilön perheen maksun 
perusteella olevia tulorajoja, joidenka kohdalla maksut 
siis pienenivät. Maksuprosentit pysyvät muuttumatto-
mina.

Maksuprosentit ja tulorajat 1.3.2017 lähtien ovat:
Perheen koko, 
henkilöä

tuloraja, euroa/
kuukausi Korkein maksuprosentti

2 1 915 11,5
3 1 915 9,4
4 2 053 7,9
5 2 191 7,9
6 2 328 7,9

Kaksi- ja kolmehenkisten perheiden maksut lasketaan 
uudelleen 1.3.2017 lähtien.

Tulorajat ja maksimimaksut tarkistetaan kahden vuoden 
välein (indeksitarkistus). Muutokset seuraavin tarkistuk-
sin astuvat voimaan 1.8.2018.  

Luku- ja lomakaudet 2017-
2018

Sivistyslauakunta hyväksyi 30.1.2017 lukuvo-
den 2017-2018 luku- ja lomakaudet.

Syyslukukausi alkaa maanantaina 14.8.2017 ja päät-
tyy perjantaina 22.12.2017. Syyslomaa pidetään 18.10 – 
20.10.2017 välisenä aikana

Kevätlukukausi alkaa maanantaina 8.1.2018 ja päättyy 
lauantaina 2.6.2017. Hiihtolomaa pidetään 26.2-2.3.2018 
välisenä aikana. 

Kouluille annetaan mahdollisuus poiketa ehdotuksesta 
kaksi päivää, mikäli muutokset eivät aiheuta lisääntyviä 
kustannuksia tai haittaa asianomaisille osapuolille.
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Offentligt meddelande - Julkinen tiedote
Korsnäs kommun, Strandvägen 4323, 66200 KORSNÄS
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