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KORSNÄSNytt

Sommar i sikte?
Efter en kylslagen vår så har vi äntligen startat sommarmånaden juni och vi ser att det 
börjar grönska även denna sommar. Skolorna har haft sina avslutningar och examensfes-
terna har tonat ut, det efterlängtade sommarlovet har börjat. 

Inom det kommunala har vi en ovanlig sommar framför 
oss. Tack vare den nya kommunallagen som trädde i kraft 
redan 2015 så har vi i år för första gången haft kommunal-
valet på våren. De förtroendevalda som började 1.1.2013 
har haft en förlängd mandatperiod fram till slutet av maj 
2017 och de som valdes in till nya fullmäktige börjar sin 
mandatperiod i juni 2017. Vi kommer alltså att välja nya 
kommunstyrelsen, nämnder och kommittéer i juni detta 
år och sedan ska alla komma igång. 

Vi har valt att behandla 2016 års bokslut med det gamla 
fullmäktige och så sparade vi budgetdirektiven för år 
2018 till nya fullmäktige. En tanke med att flytta tiden 
för kommunalvalet var att det nya fullmäktige hinner 
ta ställning till den första nya budgeten rätt snabbt i sin 
mandatperiods början. Det ska bli intressant att se om det 
blir annorlunda diskussioner eller tankar i debatterna tack 
vare förflyttningen. Själv tycker jag att det är både 

en styrka och en svaghet med det kol-
ligala beslutsfattandet som vi har 

inom kommunerna som sträcker 
sig över fler än ett år. Styrkan 
ligger i att det är ett stabilt 
system som inte kan raseras 
snabbt av olika dagsrörel-
ser men svagheten ligger 
i att det kan ta länge att 
genomföra olika reformer. 
Gillar man snabba ryck så 
kan de olika processerna i 

beslutsfattande bli frus-
trerande ibland.

Snabb eller långsam beredning
Vi kan ju ha lite olika uppfattningar om vad som är 

snabb beredningsprocess och vad som är långsam, bero-
ende på vilken sida om staketet som vi råkar befinna 
oss på den dagen som det gäller. Vi kanske tycker att en 
lägenhetsrenovering har startat olagligt bara för att vi inte 
själva är intresserad av just den lägenhetsrenoveringen. 
Medan vi samtidigt kanske tycker att vi borde ha färdigt 
en ny läktare på Centralidrottsplanen redan innan vi har 
fått beslut om att vi ska starta upp hela det renoverings-
projektet. 

Jag har funderat mycket kring hur man ska förklara styr-
kan i det kommunala beslutsfattande, för det är lite annor-
lunda än i företagandet. Inom ett företag så är det helt 
naturligt att man satsar mest där man får bäst avkastning 
på sina investeringar, de som har mest pengar att handla 
för kanske man behandlar med en VIP status osv. Men till 
kommunens kassa betalar vi alla med samma principer 
solidariskt för ett samhällsbygge som ska gynna oss alla. 
Därför är en av grundpelarna inom kommunala besluts-
fattande också det att det ska vara rättvist och lika regler 
för alla. Så då man i ett företag fundera mycket kring hur 
man kan få bästa förtjänsten eller mesta försäljningen. 
Så funderar vi väldigt mycket inom det kommunala på 
vad som är rättvist och om vi faktiskt behandlar just det 
aktuella fallet lika som vi gjorde med det förra fallet som 
vi hade upp till behandling. Eftersom alla betalar till den 
kommunala kassan solidariskt, var och en enligt sin för-
måga, så är alla precis lika viktiga för oss och ingen är 
viktigare än den andra. 

Tillsammans bygger man upp kommunen och tillsam-
mans har vi att axla utmaningen och ansvaret att göra 
den till den bästa möjliga kommunen för oss. Framtidens 
kommun efter en eventuell SOTE reform kommer att ha 
mer focus på trivselfaktorer och kommunens livskraft, då 
social- och hälsovårdsfrågorna överförs till landskapet.

Sommaren i Korsnäs
Vi har i olika arbetsgrupper funderat på sommarens eve-

nemang och händelser och jag tycker att det ser mycket 
lovande ut med tanke på trivseln i Korsnäs i sommar. Det 
är med skräckblandad förtjusning som jag konstaterar 
att vi har ett mycket digert program som täcker in alla 
ålderskategorier och smaker. Problemet kommer nog att 
bli att hinna och orka med allting. Vi har i dessa dagar 
också fått bekräftat att åtminstone våra vänortsvänner 
från Borgholm är på väg till Korsnäs i sommar på vår 
Jubileumsfest, härligt! Jag tänkte själv förbereda med att 
flytta min semester lite mot augusti så att det finns tid för 
återhämtning innan nya fullmäktige vill starta upp hös-
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KORSNÄSNytt
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

tens budgetarbete. För snart har vi sommarens fester här!
Själv bjuder jag också på födelsedagskaffe i sommar då 

jag fyller 50 år och jag får väl konstatera som alla andra 
50 åringar gjort, tiden går fort när man har roligt! Livet 
har naturligtvis bjudit både på med och motgångar men 
mest lärdomar, som har gjort att jag idag som blivande 
50 åring känner mig mera förberedd på livet än någonsin 
tidigare, men också mera ödmjuk inför livet än någonsin 
tidigare. Det är också med en stor tacksamhet som jag 
konstaterade på nuvarande fullmäktiges sista möte att det 

för mig personligen var en lyckovinst att bli vald att få 
jobba här i Korsnäs. Sedan kommer det att vara oerhört 
spännande att se om det händer lika mycket i åren från 50 
till 100 som det har gjort från 0 till 50? För det bestämde 
jag mig på 100 års kalaset i våras att 100 är det nya 50 och 
mot 100 ska vi alla sikta med gott humör!

En härligt fullspäckad sommar med gott väder 
och goda vänner önskar jag er alla!

Christina Båssar, kommundirektör

men miljöminister tiilikainen 
har ni en skarv inne i 
regeringskansliet?
är den rumsren?

nja... å andra
sidan är det inte 
många i den här
regeringen som
 är rumsrena.så
 en mer eller
 mindre är väl
 ingen skillnad.

hum...okej men räkna inte 
med att han får en minister-
portfölj...åtminstone
inte ännu.

farbrorn.com

rumsren regering

fortsättning följer...
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FINLAND 100 –
KORSNÄS 130
1.7.2017   KL. 14-17
Stor sommarfest på fotbollsplanen i Korsnäs
Lördagen 1.7 bjuder Korsnäs kommun in till sommarfest under 
devisen ”Tillsammans – skapar vi vår välfärd”.

Patrik Isaksson och Ile Kallios Big Rock Band tillsammans med vår 
egen Marika Krook och Iida Vilhelmina Sinivalo kommer att bjuda 
upp till en gala utan like.

Sommarfest i 
Korsnäs 

Konferencier 
Susanne Skata och 

Kaj Kunnas

Ta dina nära och 
kära, ditt bästa 
humör och kom 

och trivs 
tillsammans med 

oss!

Föreningar, företag 
och kommunen 

samverkar

Huvudsponsor 

DERMOSHOP

KORSNÄS KOMMUN
Strandvägen 4323

66200 Korsnäs
+358-6-3479 111

www.korsnas.fi

1.7.2017
Kl. 14-17
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Korsnäs kommun bjuder till 
sommarfest, ”Finland 100 – 
Korsnäs 130”. Festen är i form 
av en högklassig gala som går 
av stapeln utomhus på en 
utomhusscen på vår centra-
lidrottsplan den 1 juli 2017 
med början klockan 14.00.

Vår sommarfest som har temat 
”Tillsammans – bygger vi vår 
välfärd” kommer att belysa upp-
byggnaden av välfärden ur ett fin-
landssvenskt och österbottniskt 
perspektiv. Korsnäs var under 
långa tider under 80-talet känd 
som den svenskaste kommunen 
i hela världen. Numera har vi en 
språklig befolkningsstruktur där 
det utländska inslaget utgör ca 
10 %, finskspråkiga ca 3 % och 
svenskspråkiga ca 87 %.

Drygt 26 % av befolkningen 
är över 65 år. Vi har glädjen att 
under Finlands jubileumsår ha 
tre kommuninvånare som fyller 
100 år. Så 0,14 % av vår befolk-
ning fyller hundra under jubi-
leumsåret. Det vill vi gärna fira! 
Våra tre hundraåringar kommer 
att vara hedersgäster vid vår fest. 
Vi kommer att ge dem möjlig-
het att framföra korta hälsningar 
under festen. Andra gästen på vår 
fest kommer att vara de som fått 
finländskt medborgarskap under 
2016, föräldrar med barn födda 
under 2017 bara för att nämna 
några plock ur programmet.

Korsnäs kommun är en företa-
garkommun. Vi har många duk-
tiga företagare i kommunen och 
de kommer också att medverka 
i vår fest och genom olika spon-

soravtal så kan alla känna sig 
delaktiga i sommarfesten. Der-
moshop som firade 25 år som 
framgångsrikt webb-företag ifjol 
är evenemangets huvudsponsor.

Tillsammans
Marika Krook är konstnärlig 

ledare för evenemanget tillsam-
mans med våra evenemangs-
värdar Kaj Kunnas och Susanne 
Skata. För de musikaliska insla-
gen står Patrik Isaksson från Sve-
rige, tillsammans med Ile Kallios 
Big Rock Band, Marika Krook, 
Iida Vilhelmiina Sinivalo samt en 
del lokala förmågor. 

Författaren Antti Tuuri har lovat 
skriva en speciell jubileumshäls-
ning, som kommer att framföras i 
dramatiserad form. 

VI kommer också att få gäster 
från när fjärran och alla är väl-
komna.

Vid sidan om jubileumsfes-
ten ordnas det barnaktiviteter i  
Korsnäs skola före och under jubi-
leumsfesten. På området kommer 
att finnas en marknad med lokala 
produkter och utställning av ame-
rikanska bilar. 

Packa picknick korgen och ta 
fram ert bästa sommarhumör och 
kom och trivs tillsammans med 
oss!

Vi hälsar Er hjärtligt välkommen 
till Korsnäs. 

100 % VÄLKOMMEN 
TILL KORSNÄS!

FINLAND 100 

KORSNÄS 130

Marika Krook, Kaj Kunnas, Susanne Skata och Christina Båssar utlo-
var  en högklassig festgala på centralidrottsplanen i Korsnäs.
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Kommunfullmäktige beslu-
tade enhälligt godkänna bokslu-
tet och verksamhetsberättelsen  
för år 2016 vid sammanträdet 
22.5.2017. Räkenskapsperio-
dens överskott blev 282.706,20 
euro.

Resultaträkning
Kommunens externa bokslut 

2016 uppvisar ett positivt resultat 
på 985.488,19 euro. Efter gjorda 
bokslutsdispositioner är överskottet 
282.706,20 euro.

Resultaträkningens intäkter uppgår 
i bokslutet till 3.587.210,25 euro, 
vilket totalt sett är en ökning på 3,12 
% jämfört med året innan.

Verksamhetens kostnader uppgår 
till totalt 15.863.762,89 euro. 
Verksamhetsbidraget uppgår till 
12.164.750,82 euro år 2016.

Av verksamhetskostnaderna uppgår 
personal- och personalbikostnaderna 
till 5.860.119,60 euro eller en ökning 
från 5.783.987,78 euro jämfört med 
år 2015 (motsvarar 1,32 %). Skatte-
inkomster

Bokslutet 2016 uppvisar ett skatt-
eutfall på 7.043.073,54 euro jäm-
fört med 6.630.953,82 euro år 2015. 
Inkomstskatteprocenten i Korsnäs 
har åren 2014-2016 varit 21,00 %.

Statsandelar
Statsandelarna uppgår till 

7.120.695,96 euro år 2016 jämfört 
med 6.345.032,88 euro år 2015. 
Även år 2016 uppvisas en negativ 
statsandel på -328.814,00 euro för 
undervisnings- och kultursektorn.

Statsandelarnas beräkningsgrun-
der justerades inför år 2015, så att en 
betydande koefficient för kommuners 
tvåspråkighet infördes. Kommunfull-
mäktige beslöt att Korsnäs kommun 
skall bli en tvåspråkigkommun 
fr.o.m. ingången av år 2015.

Årsbidraget
Årsbidraget uppgår till 1.963.689,84 

euro för år 2016 (334.798,95 euro för 
år 2015). Budgeterat årsbidrag 2016 
var 855.600 euro och budgeterat års-
bidrag inklusive budgetändringar för 
år 2016 var 954.150 euro. Årsbidra-
get 2016 täcker avskrivningarna till 
200,74%.

Avskrivningar och reserveringar
Avskrivningarna uppgår till 

978.201,65 euro. Avskrivningarna 
uppvisar en stigande tendens p.g.a. 
de senaste årens stora investeringar. 
En engångsavskrivning på 78.029,31 
euro har beaktats år 2016 för den bor-
trivna Bukettenfastigheten.

Nya investeringsreserveringar 

för Buketten och Malax-Korsnäs 
Hvc (2016-2017) har bildats om 
400.000 euro respektive 600.000 
euro. Av tidigare bildade investe-
ringsreserveringar har för Biblioteket 
och MKHvc (2012-2015) upplösts 
200.000 euro respektive 250.000 
euro år 2016. Investeringsreserve-
ringarna uppgår totalt till 1.000.000 
euro per 31.12.2016.

Balansräkningen
Korsnäs kommun ökade under år 

2016 sin lånebörda så att den vid 
utgången av år 2016 uppgick till 
3.218.000,00 euro. Lånebördan per 
invånare uppgick till 1481 euro/
invånare (1303 euro/invånare året 
innan) varav externa lån uppgick 
till 837 euro/invånare. Av lånen har 
1.400.000 euro upptagits som internt 
lån från Silverberg AC Stipendie-
fond. Soliditeten uppgick till 69,23 % 
i bokslutet 2016 (68,4 % år 2015).

Investeringarna för år 2016 uppgår 
till 1.397.339,92 euro. För de inves-
teringar som inte hann färdigställas 
under år 2016 görs en budgetändring 
till år 2017.

Godkänt bokslut
Fullmäktige godkände 22.5.2017 

bokslutet och verksamhetsberättelsen  
för år 2016 samt beslutade att:

• nya investeringsreserveringar 
för Buketten och Malax-
Korsnäs Hvc bildas till 400.000 
euro och 600.000 euro,

• tidigare investeringsreser-
veringar för Biblioteket och 
MKHvc upplöses om 200.000 
och 250.000 euro, motsvarande 
avskrivningsdifferens på totalt 
450.000 euro bildas,

• kommunens externa överskott, 
282.706,20 euro, förs till kontot 
balanserande överskott.

Ekonomi, bokslut och verk-
samhetsberättelse 2016

Skatteinkomsternas utveckling 2014-B2017 

År 2015 Budget  2016 2016 Budget 2017 
Kommunalskatt 5014000 5513000 5467000 5330000 
Samfundsskatt 969000 793000 882000 890000 
Fastighetsskatt 648000 686000 694000 720000 
Totalt 6631000 6992000 7043000 6940000 

 

Statsandelarnas utveckling 2014-B2017 

År 2015 Budget  2016 2016 Budget 2017 
Undervisning o 
kultur 

-611000 -490000 -328000 -450000 

Skatteutjämning 1085000 1570000 1570000 1610000 
Kommunal 
basservice 

5871000 5869000 5879000 5636000 

Totalt 6345000 6949000 7121000 6796000 
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Biblioteks-, kultur- och fritidssektionen för-
delade årets föreningsbidrag vid sammanträdet 
11.5.2017. 

Verksamhetsbidrag till idrottsföreningar
Fyra registrerade idrottsföreningar har inom utsatt tid 

ansökt om verksamhetsbidrag för 2017.
Sektionen fördelade bidraget 14.000 euro enligt föl-

jande:
IF Fyren  7050 euro
Korsnäs FF 5500 euro
Västkustryttarna 1500 euro
Gazije 300 euro

Verksamhetsbidrag till ungdomsföreningar
Fyra föreningar som sysslar med ungdomsverksamhet 

har inom utsatt tid ansökt om verksamhetsbidrag för år 
2017.

Sektionen fördelade årets anslag på 5.000 euro i verk-
samhetsbidrag till ungdomsföreningar enligt följande:

Molpe uf 1700 euro
Korsnäs uf & bf 1200 euro
Harrström uf & hf  1000 euro
Taklax uf   700 euro
Korsnäs scoutkår     400 euro

Driftsbidrag till ungdomsföreningar
Fyra registrerade ungdomsföreningar har inom utsatt 

tid ansökt om driftsbidrag för år 2017.
Sektionen fördelade i år 1650 euro i driftsbidrag till 

ungdomsföreningar enligt följande:
Harrström uf & hf 486,75 euro
Molpe uf 518,43 euro
Taklax uf 345,35 euro
Korsnäs uf & bf 299,64 euro

Bidrag för museiverksamhet
Tre föreningar hade ansökt om verksamhetsbidrag för 

museiverksamhet.
Sektionen fördelade i år bidrag för museiverksamhet på 

totalt 4000 euro enligt följande:
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs 1515 euro
Korsnäs Hembygdsförening 1500 euro
Harrström ungdoms- och byaförening  985 euro

Bidrag för kulturverksamhet
Enskilda och föreningar som bedriver kulturverksam-

het kan ansöka om sektionens bidrag på totalt 3000 euro. 
Inom utsatt tid hade tio ansökningar om bidrag för kultur-
verksamhet inkommit.

Sektionen fördelade årets bidrag för kulturverksamhet 
enligt följande:

Arbetsgruppen för tidsresa för åk 8 vid Petalax högsta-
dium  200 euro

Bergman, Christoffer 200 euro
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs 400 euro
Gazije 200 euro
Harrström uf & bf   400 euro
Hem och skola vid Petalax högstadium 300 euro
Korsbäck Byaförening    300 euro
Korsnäs Guider   300 euro
Korsnäs hembygdsförening 400 euro
Molpe Marthaförening  300 euro

Föreningsbidrag 2017

Kommunstyrelsen behandlade ansökningarna 
om vårens stipendier ur Silverbergs stipendie-
fond vid sammanträdet 8.5.2017. 

35 sökanden har inlämnat ansökan om stipendium för 
vt 2017 ur Silverbergs stipendiefond. Tre av de sökande 
studerande uppfyller inte kraven gällande erhållande av 
stipendium. 

Kommunstyrelsen beviljade ett stipendium på 350 
euro för vårterminen 2017 åt följande 32 sökanden som 
uppfyller kraven:

Julia Backgren, Samira Bosnjakovic, Hanna Bäckman, 
Viljam Grahn, Linnea Granholm, Benjamin Granqvist, 
Emma Häggdahl, Lina Häggdahl, Nico Häggqvist, Ang-
elica Höglund, Ellinor Juth, Lena Kronholm, Kaspar 
Kuusk, Silvester Kuusk, Jennifer Lagerström, Jesper 
Lindholm, Emelie Matkoski, Janice Mattlar, Jasmine 
Nedergård, Björn Nordlund, Jeanette Nordlund, Ida 
Nyberg, Nathalie Nystrand, Anna Sundén, Rickard 
Svartgrund, Ida Söderholm, Jannica Söderman, Emma 
Westerlund, Felicia Åbacka, Jonas Östberg, Robin Öst-
erberg och Lovisa Östman.

Utdelning ur Korsnäs kommuns stipendiefond
Korsnäs kommuns stipendiefond grundades av full-

mäktige i Korsnäs år 2001. Sju studerande har ansökt om 
stipendium ur stipendiefonden. 

Kommunstyrelsen beviljade ett stipendium på 105 euro 
för vårterminen 2017 åt alla sökanden, som uppfyller 
kraven:

Christoffer Bergman (Arcada), Robin Höglund (Hög-
skolan på Åland), Evelina Kulp (Soc och kom-högskolan), 
Benjamin Nedergård (Aalto universitetet), Sara Nilsson 
(Svenska Handelshögskolan), Erica Sandman (Svenska 
Handelshögskolan), Janina Westerdahl (Svenska Han-
delshögskolan).

Stipendieutdelning



8

KORSNÄSNytt
 

K
o
m

m
u

n
a
l
 i
n

f
o
r
m

a
t
io

n
 

Avloppet utbyggs 
i Norra Harrström

I årets investeringsbudget 
finns medel upptaget för byg-
gande av avloppsledning i 
norra Harrström. Kostnaderna 
för projektet är beräknade 
till 189.000 € och statsbidrag 
för projektet har beviljats till 
45.000 €.

Kommunstyrelsen ska godkänna 
alla projekt över 100.000 € före 
anbudsförfrågan sänds ut. Kommun-
styrelsen kräver att de som bor längs 
planerade avloppsledningar på för-
hand ska meddela om de är villiga att 
ansluta sin bostad till den planerade 
avloppsledningen.

I samband med att tekniska avdel-
ningen sände ut markägaravtal för 
undertecknande, sändes även en 
blankett där fastighetsägaren förbin-
der sig att ansluta de byggnader, som 
finns på fastigheten till avloppssyste-
met. Av de som returnerat förbindel-
sen har hälften svarat ja och hälften 
nej till att ansluta sig, medan åtta 
fastighetsinnehavare inte gett något 
skriftligt besked.

Tekniska nämnden föreslog 
11.4.2017 att projektet verkställs, 
eftersom bebyggelsen ligger relativt 
nära havet och statsbidrag bevil-
jats. Om inte avloppsprojektet verk-
ställs nu, kommer man inte senare 
att erhålla statsbidrag för detsamma, 
eftersom staten har upphört med att 
ge bidrag för dylika projekt.

Kommunstyrelsen beslutade 
8.5.2017 att projektet kan starta i 
enlighet med tekniska nämndens för-
slag.

Avstängning på 
Strandvägen

Motor Maniax och Korsnäs 
Ungdoms- och Byaförening 
planerar anordna Streetrace 
lördag 8.7.2017 och ansöker 
om tillstånd för avstängning 
av Strandvägen på sträckan 
Korsnäs södra infart (kors-
ningen av Kyrkobyvägen och 
Strandvägen) och Silverbergs-
vägen (korsningen av Silver-
bergsvägen och Strandvägen). 

Vägen kommer att vara avstängd 
kl.8.00-16.00. Trafiken leds om via 
Kyrkobyvägen med skyltningar och 
trafikdirigerare. Alla trafikföreskrif-
ter kommer att följas enligt arrangö-
rerna.

Tekniska nämnden ställde sig posi-
tiv till att Motor Maniax och Korsnäs 
Ungdoms- och Byaförening anordnar 
Streetrace lördag 8.7.2017 mellan 
kl.8.00-16.00. Nämnden konstaterar 
att vägen kommer att vara avstängd 
på den ovannämnda sträckan och 
trafiken dirigeras om via Kyrkoby-
vägen. Föreningarna ordnar med alla 
behövliga tillstånd för att få stänga av 
vägen.

Avverkning i kom-
munens skogar 
2017

Skogsvårdsföreningen har gett 
ett förslag till avverkning och 
gallring i kommunens skogar 
2017. Enligt förslaget ska ca 3 
ha kalavverkas och ca 3 ha gall-
ras. 

Inkomsterna för detta beräknas 
uppgå till ca 25.000 € och kostna-
derna till 4.600 €, vilket utgör ca. 
20.400 € netto, exklusive moms. För-
säljningen sker enligt rotpris. 

Kommunen har gett Skogsvårds-
föreningen Österbotten i uppdrag att 
göra upphandlingen i enlighet med 
åtgärdsförslaget.

Två anbud erhölls. Tekniska nämn-
den beslutade 11.4.2017 att anta 
UPM-Kymmene skogs offert för 
avverkning och gallring av kommu-
nens skogar enligt plan.

Bidrag för 
förnyande av 
asfaltsbeläggning

Norrby-Sjövägen enskilda 
väglag har för avsikt att förnya 
asfaltsbeläggningen på Norr-
byvägen sommaren 2017. Den 
nuvarande beläggningen gjor-
des 1997 och har hållit rela-
tivt bra och hållits i skick med 
mindre reparationer. Nu är 
beläggningen i ett sådant skick 
att den skall förnyas.

Kommunen ger normalt ger ett 
bidrag på 10 % av kostnaderna vid 
liknande åtgärder men sysslomännen 
anser att ett större bidrag är moti-
verat. Norrby-Sjövägens enskilda 
väglag anhåller därför om ett extra 
bidrag på 30000 euro för genomför-
andet av asfalteringen.

Trafik till kommunens fastigheter 
Norrbyvägen som går mellan 

Strandvägen (norrifrån) och Kyrko-
byvägen (söderifrån) har en sträcka 
på ca 960 m. Enligt kostnadskalkylen 
kommer asfalteringen för Norrby-
vägen att kosta 63.000 euro för hela 
den 960 m långa sträckan. Eftersom 
vägen uppfyller kriteriet med stor 
genomfartstrafik skulle kommunens 
bidrag i detta fall utgöra 6.300 euro.

Med tanke på Bukettens parkering, 
hemservice och Hälsogården, kan ett 
större bidrag vara försvarbart i detta 
fall. 

Tekniska nämnden beslutade delta i 
kostnaderna för förnyandet av perma-
nentbeläggningen av Norrbyvägen. 
Kommunen deltar med 7875 euro, 
vilket motsvarar 120m beläggning av 
Norrbyvägen, och 10% för den åter-
stående delen d.v.s. 5.512,50 euro. 
Bidraget blir därmed sammanlagt 
13.387,50 euro. Det högre bidraget 
kan motiveras med, trafiken är livlig 
kring Buketten och Hälsogården, och 
att en stor del av kommunens invå-
nare, använder sig av den aktuella 
vägsträckan.

I årets budget finns anslag för 
grundförbättringsbidrag om 7.500 
euro och kvar av underhållsbidrag ca 
6.000 euro.
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Team Åkersten Ab köper 
en del av ett outbrutet områ-
den på lägenhet Björklund 
Rnr 15:47 på industriområdet 
i Korsnäs kby. Köpeobjek-
tet ingår i Industriområdets 
detaljplan, tomt 3 kvarter 40. 
Det outbrutna området utgör 
ca. 4.790 m2.

Fastighets Ab Molpe ström-
men har gjort en förfrågan 
om att få köpa den s.k. Molpe 
Saluhallen, vilken är belägen 
på Molpe samfälligheters mark 
vid simstranden i Molpe. Fastig-
hetsbolaget har planer på bygga 
till för restaurangverksamheten 
som bedrivs i direkt närhet till 
saluhallen. Fastighet Ab Molpe 
strömmen ger ett bud om 1150 
euro för saluhallen.

I dagsläget är Molpe saluhall uthyrd 
åt Fastighets Ab Molpe strömmen, 
och hyran är fastställd till 40 euro/
månad inkl. moms.

Lägenhetsköp
Ägaren av läg. Riback 14:25 

har erbjudit kommunen att 
köpa en del av lägenheten som 
är belägen nära centralidrotts-
planen i kyrkbyn. 

Korsnäs kommun har tidigare 
införskaffat fastigheter som gränsar 
till centralidrottsplanen. Genom att 
köpa en dela av läg. Riback 14:25, 
skapas ytterligare större enhetligare 
områden för eventuella framtida 
byggnader på området.Ett bud har 
getts om 2,80 euro/m2. Storleken på 
det erbjudna området är ca. 4630 m2

Tekniska nämnden föreslog 
11.4.2017 för kommunstyrelsen att 
delen av fastighet Riback 14:25 i 
Korsnäs kyrkby inköps och att till-
läggsanslag beviljas för inköpet.

Kommunstyrelsen godkände 
8.5.2017 det uppgjorda avtalet och 
föreslog för fullmäktige att inköpet 
av markområdet godkänns samt att 
tilläggsanslag om 13.000 euro för 
detta ändamål intas i investerings-
budgeten.

Fullmäktige godkände köpet 
22.5.2017 och intog ett tilläggsanslag 
om 13.000 euro i investeringsbudge-
ten.

Försäljning av Molpe saluhall
Byggnaden är till största delen 

oisolerad och byggnaden börjar vara i 
behov av bl.a. fasadrenoveringar. Till 
byggnaden finns elanslutning.

Tekniska nämnden föreslog 
11.4.2017 att den s.k. Molpe salu-
hallen säljs till Fastighets Ab Molpe 
strömmen till ett pris om 1.150 euro. 
Nämnden konstaterar att området 
kring Molpe simstrand utvecklas i en 
positiv riktning genom att genomföra 
denna försäljning.

Fullmäktige godkände 22.5.2017 
att den s.k Molpe saluhallen säljs till 
Fastighets Ab Molpe strömmen till 
ett pris om 1.150 euro. 

Ett köpebrev har upprättas 
mellan Korsnäs kommun som säl-
jare och Team Åkersten Ab som 
köpare. Tomtpriset är 1,57 euro/
m2 och den totala köpesumman är 
7.520,30 euro.

Fullmäktige godkände köpet 
22.5.2017. 

Försäljning av industritomt



10

KORSNÄSNytt
K

o
m

m
u

n
a
l
 i
n

f
o
r
m

a
t
io

n Byggnadslov och 
åtgärdstillstånd

Tillsynsnämnden har vid sammanträdet 16.5.2017 godkänt föl-
jande byggnadslov och åtgärdstillstånd.

Byggnadslov
Byggare  Lägenhet  Ändamål
Tommy Vestberg  Korsbäck 1:161  Tillbyggnad bostad
Ulf Ömossa  Korsbäck 6:36  Bastu
Ulf Ömossa  Korsbäck 6:36 Gäststuga
K-G Bergman o 
K Wester-Bergman  Korsnäs 8:89  Bastu
Mirza Hodzic  Korsnäs 5:74  Tillbyggnad bostad
Kurt o Marie Hofman  Korsnäs 12:117 Fritidshus
Fredrik Sten  Korsnäs 10:18  Fritidshus
Team Åkersten Ab  Korsnäs 15:47  Virkeslager 1
Team Åkersten Ab  Korsnäs 15:47  Virkeslager 2
Eeva o Pekka Koskinen  Molpe 7:63  Fritidshus
Say Reh  Molpe 9:159  Förråd-biltak
Streemhill Furs Ab  Molpe 10:155  Servicehus
Mikael Åback  Molpe 3:113  Tillbyggnad fritidshus
Fredrik Bäcklund  Taklax 1:95  Maskinhall
Carola Mannsén  Taklax 1:10  Biltak
Mannsén Kb  Taklax 1:10  Tillbyggnad servicehus

Åtgärdstillstånd
Byggare  Lägenhet  Ändamål
Bengt Träsklund  Harrström 10:136  Värmebrunn
Bengt Andtfolk  Korsnäs 10:28  Glasveranda
Roger Bergström  Korsnäs 3:38  Glasveranda
Jan Bernas  Korsnäs 54:3  Värmebrunn
Oy Dermoshop Ab  Korsnäs 54:6  Värmebrunnar
Korsnäs kommun  Korsnäs 31:1  Glasveranda
Jan-Henrik Moss  Korsnäs 8:69  Värmebrunn
Mikael Åback  Molpe 3:113  Inglasning veranda

Rivningsanmälan
Ägare  Lägenhet  Vad rivs?
Marcus Nordmyr  Harrström 10:170  Växthus
Anna-Lisa Back  Taklax 14:14  Äldre bostadshus

Undantagslov
Peter Hofman och Hanna 

Östman har anhållit om undan-
tag i avsikt att söka bygg-
nadslov för ekonomibyggnad 
inom Svalsbådans strandplan i 
Korsnäs kyrkby.

Enligt strandplanen har området 
beteckning RA (Kvartersområde för 
fritidsbostäder i ett plan med sovloft). 
På byggplats får uppföras en huvud-
byggnad omfattande en fritidsbostad 
om högst 80 m2 våningsyta, en bastu-
byggnad om högst 30 m2 våningsyta, 
en gäststuga om högst 20 m2 vånings-
yta och en förrådsbyggnad om högst 
30 m2 våningsyta. Den sammanlagda 
högsta tillåtna våningsytan inkl. för-
rådsbyggnad utgör 160 m2.

Undantaget söks för en större eko-
nomibyggnad om 50 m2, vilket utgör 
en överskridning av våningsytan 
om 20 m2 enligt gällande strand-
plan. Tidigare på fastigheten finns 
en fritidsbostad om 80 m2. Eftersom 
ingen gäststuga kommer att byggas, 
används dess byggrätt i stället. 
Därmed överskrids inte den totala 
byggrätten.

Kommunstyrelsen beslutade 
8.5.2017 i enlighet med tekniska 
nämndens förslag att undantag i 
enlighet med 171 § och 172 § MBL 
kan beviljas. Ingen gäststuga kommer 
att byggas så dess byggrätt används 
i stället. Den totala byggrätten över-
skrids inte. Grannarna har inget att 
anmärka på ansökan.

Framtidskommittén har 
under fjolåret utfört ett omfat-
tande och gediget arbete med 
att kartlägga och analysera 
olika strategier för att utveckla 
näringslivet i Korsnäs kommun 
och öka kommunens attrak-
tionskraft.

”Möjligheternas Korsnäs”
Aveo har uppgjort en förrapport till 

Framtidskommittén som utgör en bra 
bas att ta utgångspunkter för hur man 
kan bygga upp ett projekt kring hur 
vi fyller våra tomma byggnader med 
liv igen.

En projektplan har uppgjorts och 
avsikten är att kommunen ansöker 

om projektmedel för det tvååriga 
projektet ”Möjligheternas Korsnäs” 
med en budget om 120.000 euro från 
Aktion Österbotten.

Kommunstyrelsen godkände pro-
jektplanen 8.5.2017. 
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Ansvarig            
sjukskötare vid 
Annahemmet

Befattningen som ansvarig sjuk-
skötare 100 % har lediganslagits 
02.04.2017. Inom utsatt tid inlämna-
des tre ansökningar. 

Vård- och omsorgsnämnden valde 
16.5.2017 att i detta läge inte anställa 
någon ansvarig sjukskötare på grund 
av få sökanden.

Närvårdare vid Annahemmet
En befattning som närvårdare 

78,43 % av heltid har lediganslagits 
02.04.2017. Inom utsatt tid inlämna-
des sex ansökningar till befattningen 
som närvårdare.

Vård- och omsorgsnämnden 
anställde 16.5.2017 närvårdare Mona 
Öst fr.o.m 01.06.2017 tillsvidare till 
befattningen som närvårdare 78,43 
% av heltid. Mona anställs till vård- 
och omsorgsnämnden, men placeras 
i första hand vid Annahemmet. Mona 
ersätter Linda Bäcklund, som anhållit 
om och beviljats befrielse från befatt-
ningen.

Närvårdare vid hemservice
En befattning som närvårdare 

78,43 % av heltid har lediganslagits 
02.04.2017. Inom utsatt tid inlämna-
des fem ansökningar till befattningen 
som närvårdare.

Vård- och omsorgsnämnden 
anställde 16.5.2017 närvårdare Sofia 
Enbacka fr.o.m 01.10.2017 tillsvi-
dare till befattningen som närvårdare 
78,43 % av heltid. Sofia anställs till 
vård- och omsorgsnämnden, men 
placeras i första hand inom hemser-
vice. Sofia ersätter Angelica Sand-
holm, som anhållit om och beviljats 
befrielse från befattningen.

Posti Oy vill bed-
riva privat social- 
service i Korsnäs

Posti Oy har lämnat in anmä-
lan till kommunen om att få 
bedriva privat socialservice. 
Företaget ämnar erbjuda privat 
socialservice i bl.a. Korsnäs.

Enligt anmälan ämnar företaget 
producera tjänster inom hemvård 
och personlig assistans för olika 
vårdgrupper, dock ej för barn och 
barnfamiljer, samt stödtjänster.

Regionförvaltningsverket i Västra 
Finland kräver att varje kommun, där 
privata producenter av social- och 
hälsovårdstjänster verkar, ger ett utlå-
tande till regionförvaltningsverket.

Vård- och omsorgsnämnden 
antecknade 16.5.2017 anmälan till 
kännedom och konstaterade att Posti 
Oy uppfyller förutsättningarna i 
enlighet med § 3 och § 4 Lagen om 
tillsyn över privat socialservice förut-
sätter och får inleda produktionen av 
socialservicetjänster till befolkningen 
i Korsnäs. Regionförvaltningsverket 
delges beslut i ärendet.

Inget undantagslov
Martin och Cenita Nygårdas 

har anhållit om undantagslov 
i avsikt att ändra fritidsbosta-
den till bostad för fast boende 
på lägenheten Nygårdas 10:142 
i Molpe by på fastställd strand-
detaljplan vid Börsskärssund.

Området är en del av strandplanen 
och i planen har området beteck-
ningen RH 1 (Semesterbostads-
område). Undantagslov söks för 
att byggplatsen finns inom RH 1.  
Avståndet från allmän väg till bygg-
platsen är ca. 550 m. Byggnaden är 
ansluten till Molpe vattens vattenled-
ningsnät och avloppsvattnet leds till 
en sluten cistern.

Kommunstyrelsen har 26.3.2002 
fastställt villkor för ändring av fri-
tidsbostad/-tomt enligt följande:

• Byggnadsplatsen belägen 
högst 6 km från allmän väg 
(mätt längs fastighetens tillfart-
sväg=lika fast vägförbindelse).

•  På fastighetsägaren överförs 
ansvaret för att ordna tillgång 
till rent vatten för fastigheten.

• På fastighetsägaren påförs 
ansvaret för behandling av 
avloppsvattnet från sin fastig-
het.

I den gällande strandplanen har i 
dagsläget, tomten finns inom kvar-
teret med beteckningen RH 1, 
(semesterbostadsområde). På bygg-
platserna får uppföras högst tre sepa-
rata byggnader vars sammanlagda 
våningsyta ej får överskrida 130 m2. 
Fritidsstugan våningsyta får dock 
ej överskrida 80 m2, även i det fall 
att bastubyggnad kopplas till den-
samma. Bastubyggnad får dock upp-
föras separat. Byggnader får uppföras 
endast i ett plan. Tomten är belägen 
på bredskärets östra sida, ca 4 km 
från Molpe strömmen.

Kommunstyrelsen beviljade 
8.5.2017 inte undantagslov för änd-
ringen i enlighet med 171§ och 172 § 
MBL med följande motiveringar: Pla-
nens syfte är semesterbostadsområde, 
vilket inte fast boende är. Ett bevil-
jat undantag från detta skulle, betyda 
stora olägenheter för planläggningen 
och genomförandet av denna plan, 

och även andra dylika strandplaner. 
Denna plan och kommande planer 
skulle därmed totalt förlora sitt syfte. 
Ett direkt undantag för ändring av 
fritidsbostad till fast boende skulle 
inte behandla de övriga markägarna 
inom strandplanen jämlikt. De villkor 
som fastställdes av kommunstyrelsen 
26.3.2002 gäller för områden som 
inte har fastställda strandplaner.

Styrelsen föreslår att sökanden, 
söker om en detaljplanändring för fast 
boende på fastigheten. En detaljpla-
neändring för fast boende medför inte 
olägenheter för planläggningen och 
inget undantag skulle behöva sökas 
för fast boende.
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Skolgångsbiträden 
läsåret 2017-2018

I skolorna finns behov av skol-
gångsbiträden/assistenter under 
kommande läsår 2017–18 för 
elever med speciella behov och 
för elever med annat modersmål 
än svenska.

B i l d n i n g s n ä m n d e n 
anställde 10.5.2017 följande 
skolgångsbiträden/assistenter inom 
skolsektorn 11.8.2017–2.6.2018:

Maj-Lis Österroos (anställd tillsvi-
dare) 30 h i Korsnäs kby skola

Anna Malm 24 h i Korsnäs kby 
skola

Pia Näsman 24 h i Korsnäs kby 
skola

Saudina Hodzic 20 h i Korsnäs kby 
skola

Anette Bjurbäck (anställd tillsvi-
dare) 25 h i Molpe skola

Camilla Östring 25 h i Molpe skola
Therese Nygård 20 h i förskolan i 

Molpe
Gun-Mari Österberg(anställd tills-

vidare) 27 h i försk och Taklax skola
Gabriella Rönnholm 25 h i försko-

lan i Taklax skola
Bildningsnämnden anhöll dess-

utom om 20.000 euro i tilläggsbud-
get för att täcka lönekostnaderna för 
utökat antal assistenter.

Klasslärare
Tre klasslärartjänster har varit 

ledigförklarade att sökas. Inom utsatt 
tid har 21 personer anmält intresse, 
varav 19 personer var behöriga.

Bildningsnämnden valde 10.5.2017 
PeM Lena Suotunen, PeM Annika 
Jansson och PeM Micaela Mannfolk 
till de tre klasslärartjänsterna tillsvi-
dare från 1.8.2017.

Timlärare
En timlärartjänst har varit ledig-

förklarad att sökas. Femton personer 
har anmält intresse för tjänsten inom 
utsatt tid varav fjorton personer var 
behöriga.

Bildningsnämnden valde 10.5.2017 
PeM Petra Wide till timlärare vid 
Korsnäs kyrkoby skola tillsvidare 
från 1.8.2017. 

Läsåret 2017-2018 kommer 
antalet elever i kommunens 
skolor att öka. Bildningsnämn-
den anhåller om tilläggsbudget 
för den ökade timresursen.

Under innevarande läsår 2016-
2017 har 116 elever gått i kommu-
nens skolor och 29 elever i förskolan. 
I Kyrkby skola gick 61 elever, i 
Molpe skola 35 elever och i Taklax 
skola 20 elever.
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Ökat elevantal läsåret 2017-2018
Läsåret 2017-2017 kommer elev-

antalet att öka till 129 elever förde-
lat på 66 elever i Kyrkby skola, 39 i 
Molpe skola och 24 i Taklax. Försko-
lan kommer att ha 26 elever. 

För att kunna ordna planenlig 
undervisning äskar bildningsnämn-
den om 13 000 euro i tilläggsbudget 
för det utökade timantalet under höst-
terminen.

Fullmäktige beviljade 22.5.2017 
bildningsnämnden 13.000 euro i 
tilläggsanslag för utökat timantal i 
kommunens skolor under hösttermi-
nen 2017.

Sjukskötarmottagning, HVC:  
normal verksamhet, tidsbokning.  
OBS ”luckan” (skötarmottagning-
en utan tidsbeställning) är stängd 
26.6–30.7.  
Kontakta vårdbedömningen tfn 06 
347 7645 kl. 8–16

Sjukvårdsmottagning: 
Korsnäs normal verksamhet

Seniormottagningar:  
normal verksamhet

Röntgen:  
stängd 24.7–27.8

Laboratoriet: 
Malax normal verksamhet 
Korsnäs stängt 3–30.7

Diabetesmottagning:  
stängd 12–15.6 och 10.7–13.8

Företagshälsovård:  
stängt 3–30.7

Fysikalen:  
stängd 24–30.7

Tandläkarmottagning: 
Malax normal verksamhet 
Korsnäs stängt 26.6–30.7

Sommartid på kommunkansliet
Kommunkansliet håller öppet vardagar kl. 8-15 
under tiden 29.5.2017-27.8.2017.

Sommarstängt
Kommunkansliet är sommarstängt vecka 28-29 (10.7-23.7.2017)
Vid akuta sociala ärenden, ring  050-406 4831 kl. 10.00-12.00
Vid akuta tekniska ärenden, ring  050-550 6267 (v. 28)
 06-3479 136 el 040-756 5597 (v. 29)
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Mottagningscentralen 
avslutade med festmiddag

Röda Korsets mottagningscen-
trals avtal upphör den sista juni. 
Centralen, som varit inrymd i 
fd KKC, stängs ner och de flesta 
familjerna flyttar bort de första 
veckorna i juni. Kvar blir några 
personer för att städar upp och 
montera ner utrustning och 
inventarier, som skall flyttas till 
andra anläggningar. 

Förläggningen öppnades i novem-
ber 2015 och har inhyst samman-
lagt över 200 flyktingar. En av dem 
som fått uppehållstillstånd är kvar i 
Korsnäs, medan de andra har flyttat 
till andra orter.

- Till midsommar är anläggningen 
helt tömd, bedömer Henrik Ingo, som 
fungerat som chef för mottagnings-
centralen.

De asylsökande familjerna, som 
ännu inte fått besked, flyttar till 
Jakobstad, Oravais och Vasa för att 
barnen ska kunna fortsätta få under-
visning på svenska. Nya lägenheter 
har ordnats för dem. 

- Nya besked kommer fortsätt-
ningsvis, fortsätter Henrik Ingo.

Senast var det en av de större famil-
jerna som fick uppehållstillstånd. Och 
flera av de som bor här ännu, kommer 
ännu att få besked, innan centralen 
läggs ner.

Avslutande festmiddag
I slutet av maj inrymde mottag-

ningscentralen 46 asylsökande. På 
Kristi himmelsfärdsdag ordnades en 
avslutningsfest på förläggningen för 

alla, som på ett eller annat sätt hjälpt 
de asylsökande i Korsnäs. De asyl-
sökande bjöd på maträtter från sina 
hemländer.

Matlagningen hade fördelats bland 
centralens invånare och varje familj 
hade tagit ansvar för sin del av fest-
måltiden. Det bjöds på olika typer av 
hembakt bröd, sallader, lammkött, 
kyckling samt baklava till efterrätt.

Under middagen syntes såväl 
asylsökande och frivilliga i muntra 
samtal, trots att avskedets stund fanns 
bakom hörnet. Bland gästerna fanns 

även personal och frivilliga från 
de andra mottagningscentralerna i 
grannskapet och det var en stor skara, 
som njöt av avslutningsmiddagens 
läckerheter. 

Henrik Ingo tackade i sitt avslut-
ningstal kommunen för det aktiva 
mottagandet. Speciellt hälsovården 
har fungerat föredömligt för anlägg-
ningen i Korsnäs. Alla frivilliga, som 
ställt upp på sin fritid, fick även de ett 
särskilt tack.

Text och foto: Kenth Nedergård

Gästerna bjöds på 
Birjani (lammkött), 

Zerishk Polo (kyckling), baklava, 
sallad och olika typer av hembakt bröd.



14

KORSNÄSNytt

Korsnäs kommuns arvodesstadga för förtroen-
devalda och tjänstemän granskas årligen.

Fullmäktige fastställde 22.5.2017 arvodesstadgan för 
tiden 1.6.2017-31.5.2018 fortsätter på samma nivå som 
den nuvarande.

Sammanträdesarvoden
Kommunala organs sammanträdesarvoden för tiden 

1.6.2017-31.5.2018 erläggs enligt följande:
• Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 60,00 

euro
• Nämnder, utskott, kommittéer och andra organ; till-

satta av kommunstyrelsen 50,00 euro
• Kommunal nämnds sektion; samma arvode som för 

nämndens sammanträden 50,00 euro
• För syner, förhandlingar eller andra förrättningar, 

som medlem i kommunalt organ på basen av orga-
nets beslut deltar i, erläggs arvode 50,00 euro

• Kommunens representanter i samkommuner eller 
vid kommunala ombudsstämmor, vilka själva inte 
erlägger mötesarvoden 50,00 euro

• Åt medlem i vård- och omsorgsnämnden, som 
handhar förberedande och verkställande uppgifter i 
anslutning till vård och understöd 50,00 euro

• Valnämnds ordförande och ledamot; för varje (hel) 
förrättningsdag erläggs arvode enligt följande: ord-
förande 110,00 euro, ledamot 80,00 euro

Åt ordförande eller viceordförande som vid 
sammanträde fungerar som ordförande erläggs samman-
trädesarvode, i enlighet med ovan förhöjt med 50 %. Åt 
ordförande eller viceordförande, som för sitt uppdrag i 
enligt med arvodesstadgan erhåller särskilt årsarvode, 
erläggs förhöjningarna till den del deras sammanlagda 
belopp överstiger årsarvodets belopp.

För sammanträde, som varar längre tid än tre timmar, 
erläggs mötesarvodet förhöjt med 50 %. Åt förtroende-
vald, som fungerar som ett organs sekreterare, erläggs 
sammanträdesarvode förhöjt med 50 %, såvitt särskilt 
års-, månads- eller annat arvode inte utgår för uppdra-
get.

Årsarvoden
Åt ordförande i kommunfullmäktige, kommunstyrelse 

och nedan nämnda nämnder erläggs utöver mötesarvo-
det årsarvoden för ordförandes uppgifter enligt följande:

• Kommunfullmäktige 1.500,00 euro
• Kommunstyrelsen 2.200,00 euro
• Revisionsnämnden 650,00 euro
• Bildningsnämnden 650,00 euro
• Tekniska nämnden 650,00 euro
• Tillsynsnämnden 650,00 euro
• Vård- och omsorgsnämnden 650,00 euro

Arvodesstadga 1.6.2017-31.5.2018
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INFO FRÅN KORSNÄS 4 H 

Gilla oss på
www.korsnas.fs4h.fi

Djurläger
Djurläger för dig som är 8-12 år i Peta-

lax tisdag-onsdag 1-2.8 kl. 11.00-15.00 
(ingen övernattning). Under två dagar 
så bekantar sig barnen med djuren på 
Nina Norrbacks hobbybondgård. Där 
får man sköta får, getter, höns, kani-
ner, hästar, ponnyhästar, hundar och 
katter. Vi matar och vårdar, visar olika 
sätt där djur kan vara både nytta och 
nöje. Lunch och mellanmål ingår. Kläder 
efter väder, gummistövlar rekommen-
deras. Adress: Lolaxvägen 223, Peta-
lax. Deltagaravgift: 85€. Lägret ordnas 
i samarbete med Malax-Petalax-Bergö 
4H. Anmäl till Petra senast 27.7.

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

Power Park
Resa till Power Park torsdagen den 

22.6 tillsammans med 4H-förening-
arna i Kristinestad, Närpes och Malax. 
Avfärd från Petalax-korsningen kl. 
9.00. För dig som är medlem och över 
130 cm kostar resan 50 €, icke medlem 
60 €. Är du under 130 cm är priset 40 
€/50 €. Föräldrar som vill komma med 
men inte ha armband betalar 25 €.

Anmäl till Petra senast 16.6!
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Malaxföretaget Köttdisken 
har utsetts till årets nyföre-
tagare 2017 i Vasaregionen. 
Företaget grundades av Isabella 
Asplund år 2014 och har på rela-
tivt kort tid blivit väletablerat. 
Genom aktiv, intressant mark-
nadsföring har hon byggt upp 
ett bra varumärke.

– Asplund är en ung och för-
domsfri företagare som startade 
eget företag inom en bransch som 
var ny för henne, beskriver Tommi 
Virkama, direktör för Vasaregionens 
Nyföretagscentrum Startia. – Det 
var dessutom ett modigt beslut att 
grunda företaget på landsbygden, i 
Malax. Företaget har visat en stark 
tillväxt och utvecklar ständigt nya 
produkter och tjänster.

– Det är roligt att bli uppmärksammad och det känns 
riktigt bra, säger Asplund glatt.

Fokus på närproducerat
Köttdisken är en kött- och fiskbutik med fokus på när-

producerat. Företaget är känt i nejden för sin höga kvali-
tet och bra service. I dag har företaget 3 heltidsanställda 
och inhoppare.

Asplund, som är tradenom och kock till utbildningen, 
berättar att steget att bli företagare egentligen inte 
var så stor eftersom det finns företagare i familjen och 

Köttdisken årets nyföretagare 2017

därför hade hon sett vad det innebär att vara företagare. 
Mycket att göra och ta hand om, och nu följer dessutom 
dottern som föddes i november förra året ibland med på 
arbetsresor. Under sin moderskapsledighet har Asplund 
mest jobbat hemifrån och skött om bakgrundsarbetet 
för Köttdisken.

På frågan om framtidsplaner svarar hon så här:
– Vi kommer att öppna en butik i Fiskets hus på Fis-

kstranden i Vasa. Planerad byggstart för Fiskets hus är 
hösten 2017. Där satsar vi naturligtvis mer på fisk men 
i sortimentet har vi också kött, hemlagad färdigmat, 

smörgåstårtor med mera.

Hedersomnämnande
Köttdisken i Malax var en av tre prista-

gare i den riksomfattande tävlingen Årets 
Nyföretagare. Årets tävling offentliggjor-
des på nyföretagarcentrumens sommar-
dagar 7.6.2017 i Uleåborg och Köttdisken  
fick hedersomnämnande. 

Nyföretagscentrum Startias företags-
rådgivare utser årets nyföretagare bland 
Startias kunder varje år. Vinnaren går 
vidare till den nationella tävlingen.

Tommi Virkama, direktör för Vasaregionens Nyföretagscentrum 
Startia och företagaren Isabella Asplund. 
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Emil Hansson - utställning 27.6.-6.8.
Föreningen Prästgårds-
muséet i Korsnäs r.f. ordnar 
en utställning om allmo-
gemålaren Emil Hanssons 
produktion. Utställningen 
inleds med en öppen ver-
nissage tisdagen den 27 
juni kl. 14.00-17.00. Kaffe-
servering. Alla intresserade 
är hjärtligt välkomna!

Emil Hansson föddes den 22 maj 1910 vid Hynike fors 
(Träskböle) där hans far tillsammans med hustrun och 
barnen drev färgerirörelse 1901-1917. Fadern arbetade 
också som målare och vartefter sönerna blev äldre 
började också de gå som målare. Tiden efter faderns 

Sommaraktiviteter 2017

död skötte hustrun och barnen 
färgeriet med gemensamma krafter. 
I den fyraåriga folkskolan upptäckte 
läraren Emils talang för teckning 
och målning och ordnade så att han 
kom som elev till Yttermark Folk-
högskola åren 1926-27. De två föl-
jande åren studerade han teckning 
och målning per korrespondens 
via Hermods. 1932 flyttade Emil till 
Umeå där han jobbade med både 
måleri- och skogsarbetare innan 
han efter två år blev yrkesmålare på 
heltid. Han var redan då uppskattad 
för sina skickliga dekorationsmål-
ningar och har bland annat målat 
altartavlan i Mickelsträsks missions-
hus.

Efter de sex ungdomsåren i Umeå 
blev det återflytt till Harrström och 
giftermål. Där fortsatte Emil med 
sitt yrkesmåleri vid sidan av det lilla 
jordbruket För att dryga ut inkom-
sterna utvecklade han det intresse 
för antik- och ådringsmålning som 
har följt honom hela livet. Många 
är de hem i Korsnäs och Umeå med 
omnejd där man kan se gratula-
tionstavlor, väggbonader, brudkistor, 
pigtittare, kurbitsmönstrade skåp 
och moraklockor som Emil har 
målat. Hans stora intresse för natur 
och kultur återspeglades i motiven 
på de oljemålningar han ibland 
hängav sig åt att skapa. Vissa upp-
drag var inte så eftertraktade. Emil 
brukade säga: ”Att måla spinnrockar 
skulle ges som straffarbete åt dem 
som hamnar i helvetet”. (Karina 
Hansson)

Korsnäsveckans program i Prästgårdsmuséet
5.7. kl. 18.00 Spelmansmusik och diktläsning
Korsdraget underhåller med spelmansmusik och 
författare Carita Nyström läser nyskrivna dikter på 
onsdag kväll kl. 18.00 i Prästgårdsmuseet.
Kaffeservering.

9.7. kl. 11.00 Gammaldags gudstjänst
Gammaldags gudstjänst med 1917 som tema 
anordnas söndagen den 9 juli 2017 kl. 11.00 på 
gårdstunet mellan Korsnäs prästgårdsmuseum 
och Korsnäs hembygdsmuseum. Om det är dåligt 
väder hålls gudstjänsten i Korsnäs kyrka. Kyrkkaffe 
serveras i Prästgårdsmuséet.

Programblad 15 euro
vuxna barn under 12 år gratis 
 
Arrangör: Föreningen Prästgårdsmuseet 
i Korsnäs r.f. i samarbete med Korsnäs 
hembygdsförening r.f. 
Sponsorer: Svensk-Österbottniska samfundet, Harry 
Schaumans stiftelse, KulturÖsterbotten, Aktiastiftelsen 
i Malax, Korsnäs kommuns biblioteks-, kultur- och 
fritidssektion och Malax handelslags stiftelse.

På gamel 
Lidenjusas tid
Premiär fredag 30.6.2017 

kl. 18.00 vid Korsnäs 
prästgårdsmuseum
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Leidenius liv och leverne
Sommarteatern består av scener från några 
decennier i Korsnäs under medlet av 1800-talet. 
En pjäs om kaplanen Karl Henric Leidenius liv 
och leverne i Korsnäs åren 1847-1878, skriven av 
författare Carita Nyström. 
Regissör är Lasse Hjelt. 
Kapellmästare är Kjell 
Lolax. Totalt ca 25 perso-
ner spelar av hjärtans lust. 
Sommarteatern spelas 
på gårdstunet mellan 
Korsnäs prästgårdsmu-
seum och hembygdsmu-
seum. Kaffeservering med 
hembakt bulle.
Carl Henric Leidenius föddes den 4.7.1795 i St Bertils 
där fadern var adjunkt. Han läste till präst vid Åbo Aka-
demi. Prästvigdes 1818. Han kom till Korsnäs från St 
Bertils som 51-årig och blev kvar här till sin död 1878. 

Han flyttade in i den relativt nybyggda prästgården, 
som i dag fungerar som prästgårdsmuseum. Han för-
bättrade byggnaden och lät också uppföra flera nya 
byggnader på området. Korsnäs kyrka var då relativt 
nybyggd och han arbetade mycket för dess förskö-
nande. Bland annat lät han inköpa en ny orgel till 
kyrkan. Orgeln köptes i Umeå och fördes över Kvarken 
med en fälbåt från trakten.

Han gifte sig 1821 med Maria Lisette Rothsten, som var 
från samma trakter som han själv. De fick fem barn, två 
söner och tre döttrar. När Leidenius dog hade de 15 
barnbarn. 

Den äldste sonen var under de första åren faderns 
adjunkt i Korsnäs, och det var han som samlade medel 
till biblioteket och skötte det utan ersättning. Bibliote-
ket upphörde dock efter bara några år på grund av pen-
ningbrist och böckerna såldes på auktion. Några finns 
bevarade bland Korsnäs biblioteks samlingar. 

Leidenius uträttade många saker; verkade för en för-
bättring av undervisningen. Han utvidgade också 
prästbolets odlingar avsevärt. Birger Ulfvens säger i 
"Historien om en prästgård" (s.109) "Leidenius hade 
utvidgat kryddgården och gjort den till en verklig 
sådan." 1848 ingick Leidenius torparavtal med svarva-
ren Johan Henrik Ström på Västersanden, 1853 med 
skomakaren Karl Häggblom, 1875 med spannmålstor-
paren Zacharias Ström. Leidenius var med andra ord en 
handlingens man.

Han kom också att betyda mycket i strävandena att 
lösgöra Korsnäs kapellförsamling från Närpes moder-
församling. Man kan därför säga att han var en av de 
grundande fäderna för Korsnäs kommun. Hans efter-
kommande reste på 1920-talet en ståtlig gravvård över 
honom intill Korsnäs kyrka. 

Carita Nyström 

”På gamel Lidenjusas tid” sommarteater 30.6.2017
På gamel Lidenjusas tid

Ett trettiotal amatörskådespelare och körsång-
are från Korsnäsnejden och Petalax har övat in 
ett skådespel om kaplan Carl Henrik Leidenius 
som verkade i Korsnäs 1847-1878. 

Övningarna började redan tidigt i våras. Fotona är från 
senaste övning inne i Prästgårdsmuseet. Skådespelet 
kommer att spelas utomhus på gårdstunet mellan Präst-
gårdsmuseet och Hembygdsmuseet 30.6.2017 kl. 18.00.

Arrangör är Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs r.f. 
i samarbete med Korsnäs hembygdsförening r.f.

Kaplan 
Carl-Henrik 
Leidenius med 
hustru Maria 
Lisette samt 
barn och barn-
barn. 

Solosång av 
Tindra Back-
holm psalm 
492, Jag lyfter 
ögat mot him-
melen…

Kantorn med 
sin kör övar på 
psalmer och 
sånger

Pehr Kalms ande som 
i en drömsekvens 
besöker Leidenius. 
Anden berömmer Lei-
denius för hans fina 
kryddträdgård.
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HÖJDPUNKTER SEDAN SENAST
UTFLYKT TILL REPLOT OCH BJÖRKÖ

Den 4.5 ordnades en utflykt till Replot församlingshem och 
eftersom även Petalax- och Bergöförsamlingar skulle dit samma 
dag så åkte vi tillsammans i vår församlingsbuss och Guy var 
chaufför. Första stoppet blev vid Bernys där vi fick äta oss mätta 
och belåtna. Därefter åkte vi till Replot församlingshem där vi 
hade gemensamt program med sånginslag och andakt. Vi fick 
även en utmärkt guidning i både Replots- och Björkös kyrkor 
och avslutade utflykten vid Svedjehamn på Björkö där de flesta 
åt en bit mat på café Salteriet och några hann även gå upp i 
utsiktstornet. 

MISSIONSSYFÖRENINGSTRÄFF
Deltagare från missionssyföreningarna i Taklax, Korsbäck, 

Molpe och Harrström samlades i mitten av maj för en gemen-
sam träff i församlingshemmet. Gäst var Brita Jern från Vasa, 
missionsledare i Svenska evangelieföreningen, Slef. Hon berät-
tade om hur vår församlings missionärspar, Anna och Magnus 
Dahlbacka har det i Kenya och gav åhörarna en insikt i Samburu 
språket. Det är till detta språk som Anna och Magnus översätter 
Bibeln. Familjen flyttar för övrigt tillbaka till Finland i sommar, 
men de kommer att fortsätta jobba för evangelieföreningen. 
Magnus kommer att jobba vidare som bibelöversättningskon-
sult från Finland (främst via Skype, datorn) och Anna kommer 
mest att jobba med informationsverksamhet, och besöka för-
samlingar och berätta om bibelöversättningsarbetet. 

VANDRING
I strålande väder 

vandrade ett glatt gäng på 
cirka 10 personer runt gru-
vleden i slutet av maj. Vi 
kunde konstatera att det är 
en fin led, som gör att man 
kan känna historiens vings-
lag. Efteråt höll vi en liten 
samling utomhus i strå-
lande solsken. 

PÅ KOMMANDE

SOMMARSAMLINGAR PÅ STRANDHYDDAN
De traditionella sommarsamlingarna på Strandhyddan fort-

sätter även denna sommar. Den första samlingen hålls onsdag 
28.6, och därefter varannan onsdag kl.19.00 fram till septem-
ber. Till första samlingen kan du gärna ta med din Sionsharpa 
sångbok, men det finns även exemplar på Strandhyddan. Olika 
gäster, trevlig samvaro och servering utlovas. 

FÖRSAMLINGSNYTT
Å nu så e det sommar…å i skrivandets stund hoppas jag att vi när denna tidning kommer ut, också kan känna att det faktiskt 

är sommar och vågar lämna vantarna på hyllan när vi går ut… 
Men oberoende av temperatur så är sommaren  för många en trevlig tid då man till exempel åker på den där resan som 

man har väntat på länge, får vara på villan, träffar vänner, och/eller umgås med barn och barnbarn som kanske annars bor på 
annan ort. Men det gäller tyvärr inte för alla, och för många kan sommaren vara en tung tid, till exempel om man har drab-
bats av någon svår förlust, saknaden efter ens livspartner kan kännas extra stor just under sommaren. Den fysiska hälsan kan 
också ställa till bekymmer och begränsa ens möjligheter att till exempel röra på sig, eller sköta om blomlandet så som man 
brukar göra.  Men livet handlar om at ge och ta emot brukar man säga, och jag tror att vi alla kan hjälpas åt att glädja och 
stötta varandra, i med- och motgång! Ett litet besök eller ett leende när man möts kan betyda väldigt mycket för någon. Med 
de orden vill vi önska er alla en trevlig och välsignad sommar och bjuder på lite tillbaka-och framåtblickar.

BARNLÄGER
Under den första veckan i augusti, ordnas ett dygnsläger, på 

Strandhyddan för årskurs 1-6.

GAMMALDAGS GUDSTJÄNST
Den 9.7 ordnas i år Gammaldags Gudstjänst. Vi får hoppas 

att vi har vädret på vår sida denna gång så vi kan hålla det 
utomhus på museiområdet, men ifall det regnar så ordnas det 
inne i kyrkan! För näramre info, se Kyrkpressen.

TACK FÖR ETT GOTT RESULTAT I        
GEMENSAMT ANSVAR INSAMLINGEN!

Den nationella Insamlingen Gemensamt Ansvar avslu-
tades i maj och vi kan konstatera att vi även i år har gjort 
ett mycket gott resultat. Insamlingen inbringade totalt 
5564,25 €, av detta går 10 % till församlingens egen dia-
konifond. Resten går till det nationella insamlingsmålet 
som i år är att stöda offer för människohandel och till det 
internationella insamlingsmålet som är att hjälpa syriska 
flyktingar i framförallt Jordanien. 

Tusen Tack till alla som på olika sätt har bidragit till det 
goda resultatet genom att bland annat ha: köpt lotter, 
satt pengar i insamlingsbössor och kollekthåvar med 
mera. Ett stort Tack även till alla, både privatpersoner 
och firmor som skänkt vinster till lotterier. Det var med 
glädje och stolthet jag kunde ordna lotterier på olika 
tillställningar då vi hade så fina vinster. Ingen nämnd och 
ingen glömd, men ett stort TACK än en gång till alla som 
på något sätt bidragit till det goda resultatet!

Diakonrutan
När jag nu snart tar en paus från jobbet, för att kunna 

bli mammaledig, vill jag poängtera att detta första år som 
diakon i Korsnäs församling har varit omväxlande och 
innehållsrikt. Jag har trivts mycket bra och kommer gärna 
tillbaka efter ledigheten. Tack för alla fina människomö-
ten! Fram till dess önskar jag er alla lycka och välsignelse 
i era liv!

Hanna Östman

Kaffet smakade bra i solskenet 
efter att ha gått gruvleden.
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Sommarens evenemang i 
Korsnäs 2017

JUNI

Fredag 16.6
Sommartorg vid Molpe paviljong kl. 14-16.

Måndag 19.6
Träning i Parken kl. 18.30. Avgift: 4 €. Arr: Harrström uf & hf.

Tisdag 20.6 

Div 3 fotboll Korsnäs FF-FC Jukola, kl. 19.00 
på Korsnäs centralidrottsplan.

Onsdag 21.6 

IF Fyrens klubbtävling kl.18.30 på idrottsplanen i Korsnäs

Torsdag 22.6 
Korsnäs 4H ordnar resa till 
Power Park tillsammans med 
övriga 4H-föreningar. Se sepa-
rat annons.
Midsommarmarknad
vid Matbiten kl. 11-14
Sommartorg vid Molpe 
paviljong kl. 14-16.

Fredag 23.6
Midsommarvaka kl. 21-03 vid Molpe 
paviljong. San Marino & Linda och Dansdax, 
The Slipovers i puben. Arr: Molpe uf.

Måndag 26.6
Simkurs vid Molpe simstrand 26.6-7.7. Se separat annons.
Träning i Parken kl. 18.30. Avgift: 4 €. Arr: Harrström uf & hf.

Tisdag 27.6
Korsnäs hembygdsmuseum och prästgårdsmu-
seum öppet med guide 27.6-6.8 tisdagar och söndagar kl. 
13-17. Även utställningen ”Från ull till tröja”.

Onsdag 28.6 
IF Fyrens klubbtävling kl.18.30 på idrottsplanen i Korsnäs

Fredag 30.6
Sommarteater
På Gamel Lidenjusas tid vid museitu-
net invid Prästgården kl. 18. Scener 
från några decennier i Korsnäs 
under medlet av 1800-talet. En 
pjäs om kaplanen Leidenius. 
Författare Carita Nyström, regi 
Lasse Hjelt.

Sommartorg vid Molpe 
paviljong kl. 14-16.

På gamel Lidenjusas tidPremiär fredag 30.6.2017 
kl. 18.00 vid Korsnäs prästgårdsmuseum
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Korsnäsveckan 1 - 10.7
Korsnäsveckan med program för hela familjen

Lördag 1.7
Finland 100 – Korsnäs 130 kl. 13.00. Stor sommarfest 
på fotbollsplanen i Korsnäs med Patrik Isaksson, Ile Kallio Big 
Rock Band, Marika Krook och Ida Vilhelmina Sinivalo.

Måndag 3.7
Barnkonsert i biblioteket måndag 3.7. kl 13 med Marianne 
Maans och Desiree Saarela-Portin.
Glassförsäljning i Parken i Harrström kl. 18-21. Arr: Harr-
ström uf&hf.

Tisdag 4.7
Allsång vid Edsviksjön kl. 19.00 med 
Lasse Eriksson, Daniella Lindström m.fl.
Div 3 Fotboll Korsnäs FF-SJK-Akate-
mia kl 19.00 på Korsnäs centralidrotts-
plan.

Onsdag 5.7
Hopsis kl. 12-16 på sportplan i Korsnäs.
IF Fyrens klubbtävling kl. 18.30 på idrottsplanen i Korsnäs
Musikunderhållning och diktläsning vid Prästgårdsmuséet.

Torsdag 6.7
Visor på väg Molpe paviljong kl. 19.00. Medverkande: The-
rese Karlsson, Thomas Lundin, Nina Lassander, Mats Rådberg, 
Heléne Nyberg och SCOOG.

Fredag 7.7
Sommartorg vid Molpe paviljong kl. 14-16.

Lördag 8.7
Street Race på Strandvägen 
i Korsnäs kl. 11.00-15.00. Arr: 
Korsnäs BUF och Motor Maniax.
Matmarknad vid MatBiten 
kl. 11-14.
Soppdag på Kamb vid Hinjärv 
träsk kl. 12-15. Arr: Taklax jaktförening.

Söndag 9.7
Gammaldags gudstjänst med 1917 som tema på museitunet i 
Korsnäs kl. 11.

 
 
 
 
 
 

   
            
 
 
 
 
 
 
 
 
  

        

                    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pris :  5 €    kaffe + dopp ingår      
 
 
 
 
  

   
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
                                                 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Soloartister:  
 

 
 
 
      
     

                                               

         
         Allsångsledare:         Lasse Eriksson & comp        Daniella Lindström & comp med dragspel                                                      

        
                

                    

Pris: 10 € kaffe + dopp ingår Lotteri     
 
Arr: Edsviksjöns Allaktivitetsförn. samarbete med bibliotek&kultur  
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Måndag 10.7 
Simkurs vid Harrström simstrand 10.7-21.7. Se separat 
annons.
Glassförsäljning i Parken i Harrström kl. 18-21. Arr: Harr-
ström uf & hf.

Div 3 fotboll Korsnäs FF-VPS-j på Korsnäs centra-
lidrottsplan.

Fredag 14.7
Sommartorg vid Molpe paviljong kl. 14-16.

Lördag 15.7
Glimtar från ett bondbröllop vid 
Korsnäs hembygdsmuseum.

Söndag 16.7
Bussutfärd till Skäriteatern i Replot. Arr: Korsnäsnejdens 
pensionärer och Korsnäs bibliotek&kultur.

Måndag 17.7
Glassförsäljning i Parken i Harrström kl. 18-21. Arr: Harr-
ström uf & hf.

Fredag 21.7
Sommartorg vid Molpe paviljong kl. 14-16.

Lördag 22.7
Högsommardans kl. 21-02 vid Molpe pavil-
jong. Nilzons och Ben Dover. Arr: Molpe uf.

Måndag 24.7
Glassförsäljning i Parken i Harrström kl. 18-21. Arr: Harr-
ström uf & hf.

Onsdag 26.7
IF Fyrens klubbtävling kl 18.30 på idrottsplanen i Korsnäs

Fredag 28.7
Sommartorg vid Molpe paviljong kl. 14-16.

Tisdag 1.8
Korsnäs 4H ordnar djurläger i Petalax tillsammans med 
Malax-Petalax-Bergö 4H tisdag-onsdag 1-2.8. Se separat 
annons.
Minnenas dag vid Korsnäs hembygdsmuseum.

Div 3 fotboll Korsnäs FF-FC Kiisto kl. 19.00 på 
Korsnäs centralidrottsplan

Onsdag 2.8
IF Fyrens klubbtävling kl. 18.30 på idrottsplanen i 
Korsnäs

Fredag 4.8
Sommartorg vid Molpe paviljong kl. 14-16.

Lördag 5.8
Picknick på Kobberget kl. 13-16. Arr: Molpe uf.
Korshamnsdagen vid Storkors fiskehamn.

Onsdag 9.8 
IF Fyrens klubbtävling kl. 18.30 på idrottsplanen i Korsnäs

Fredag 11.8
Stor sommarfest i Parken i Harrström kl. 17-21. 
Kom och utmana/brottas med Peter Blaha - känd 
från TV och massa annat program.
Sommartorg vid Molpe paviljong kl. 14-16.

Lördag 12.8
Skördemarknad i Korsnäs kl. 11-14 vid MatBiten. 

Tisdag 15.8 
Div 3 fotboll Korsnäs FF-Virkiä, Lapua kl 19.00 på 
Korsnäs centralidrottsplan.

Onsdag 16.8 
IF Fyrens klubbmästerskap kl. 18.30 på idrottsplanen i 
Korsnäs

Fredag 18.8
Sommartorg vid Molpe paviljong kl. 14-16.

Lördag 19.8
Sensommardans vid Molpe paviljong kl. 21-02. 
Tommys och Dennis & Nisse. Arr: Molpe uf.

Onsdag 23.8 
IF Fyrens klubbtävling kl.18.30 på idrottsplanen i Korsnäs

Fredag 25.8
Sommartorg vid Molpe paviljong kl. 14-16.

Tisdag 29.8 
Div 3 fotboll Korsnäs FF-Sporting Kristina kl 19.00 
på Korsnäs centralidrottsplan.

Torsdag 31.8
Berättarkväll i Korsnäs hembygdsmuseum. 

Lördag 16.9
End of Summer vid Molpe paviljong kl. 21-02. Ben Dover och 
Lester. Arr: Molpe uf.

Tisdag 23.9 
Div 3 fotboll Korsnäs FF-PeFF kl. 19.00 på Korsnäs cen-
tralidrottsplan

JULI

AUGUSTI

SEPTEMBER

Molpe UF bjuder in till
PICKNICK PÅ KOBBERGET    lördag 5 augusti 2017 kl. 13-16

Packa med lite matsäck och passa på att ta er ut till Kobberget för en eftermiddag med trevlig samvaro. ✩ Lättsamt program ✩
✩ Föreningen bjuder på kaffe & tilltugg ✩✩ Väderreservation vid hård vind ✩

 Arr: Molpe Ungdomsförening Enigheten
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KORSNÄS
På gång i  

 
 
 
 
 

 
  
            
 
 
 
 
 
 
 
 
  

       
 

                    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pris :  5 €    kaffe + dopp ingår    

 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
                                               
  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Soloartister:  
 

 
 
 
      
     

                  
    
                        

 

         
         Allsångsledare: 

        Lasse Eriksson & comp 
       Daniella Lindström & comp 

med dragspel    
                                                  

         
               
                    

Pris: 10 € 
kaffe + dopp ingår 
Lotteri     
 
Arr: Edsviksjöns Allaktivitetsförn. 
samarbete med bibliotek&kultur 
 
 
 
 

 

KORSNÄSNEJDENS PENSIONÄRER r.f.

Välkommen med på sommarens resor!
I samarbete med biblioteks-, kultur- och fritids-
sektionen far vi på skäriteater till Replot 
onsdag 12.7 och ser komedin  ”Välkommen hem 
Charlie” kl 19.
Anmälan senast 5.7 till biblioteket tel. 06-3479140 
eller till Boris 050-3137059.

Resa till Hangö med dagsföreställning av 
”Okänd soldat” på Harparskog Arena blir 29-30.7 
med övernattning på hotell Tegel på Fiskars Bruk. 
Anmälan senast 10.7 till Boris tel. 050-3137059 eller 
Gullvi tel. 050-4966120.

Endagsresa torsdag 10.8 till Jakobstadstrakten.  
Vi besöker bl.a. museét Nanoq med exotiska 
byggnader inbäddade i en sagolik natur, det havs-
nära Fäboda och  Aspegrens berömda och vackra 
trädgård.
Anmälan senast 31.7 till Boris eller Gullvi.

Molpe UF bjuder in till

PICKNICK PÅ KOBBERGET
    lördag 5 augusti 2017 kl. 13-16

Packa med lite matsäck och passa på att ta er ut till 
Kobberget för en eftermiddag med trevlig samvaro. 

✩ Lättsamt program ✩

✩ Föreningen bjuder på kaffe & tilltugg ✩

✩ Väderreservation vid hård vind ✩

 Arr: Molpe Ungdomsförening Enigheten

Hörselmottagning
Sydösterbottens hörselförening ordnar hörsel-
mottagning torsdagen den 29.6 kl. 10-11.30 i 
Andelsbankens klubblokal i Harrström. Service 
och rådgivning av hörapparaterna samt batteri-
förmedling. 
Välkomna hälsar hörselrådgivarna Mona Gull-
mes och Harriet Harf.
 
www.facebook.com/harrietshjartpunkten
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Köttsoppa vid Hinjärv
Taklax jaktklubb rf. bjuder på köttsoppa lör-
dagen 8 juli 12.00 - 15.00 vid Hinjärv på Kamb. 
Markägare, bybor och f.d. bybor gratis, övriga 
5€
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Utställningar
Sommarens utställning i bibliote-

kets galleri:  Korsnäströjan förr och 
nu, utställning i Hembygdsmuseet 

och i biblioteket i sommar. 

Gunnar Bäckmans foton av Korsnäströjan och 
Anna-Maija Bäckmans och Marketta Luutonens 

texter ur nya boken Lankapaita. Öppet som 
biblioteket. Tvådelad utställning, även i Hem-
bygdsmuseet. I samarbete med Korsnäs hem-

bygdsmuseum.

Vernissage onsdag 28.6. kl. 19 i biblioteket. Före-
drag med bilder, Marketta Luutonen och Anna-
Maija Bäckman och fotograf Gunnar Bäckman. 

Servering. 

Utställningsvägg
Barnens Utställningsvägg: Korsnäs om 100 år i 

framtiden 

Korsnäs om 100 år, enligt elever från Kyrkoby skola 
och Förberedande skolan, bidrag i ord och bild 

från fantasiresa och kreativt skrivande med förfat-
tare Carita Nyström i biblioteket i maj. 

Kulturresa till Helsingfors 
Kulturresa till Helsingfors i september, fre-

dag-söndag 8-10.9. Gott om tid att bekanta sig 
med vad huvudstaden har att bjuda på under 

Finland100-jubileumsåret. Har du redan besökt 
Sveaborg? Intresserar en avstickare till Tallinn? 

Möjlighet till eget program. Mer info och bokning 
i biblioteket senast 14.8.

Vi försöker få biljetter till Stormskärs Maja på nyre-
noverade Helsingin kaupunginteatteri, på finska, 

med Lasse Mårtensons musik! Logi centralt på 
Hotel Marski.

Barnkonsert 
Barnkonsert i biblioteket måndag 3.7. kl 13 med 
Marianne Maans och Desiree Saarela-Portin. För 
alla barn och barnsliga. Ta med en filt att sitta på, 
för om det är varmt och vackert väder så blir det 

utomhuskonsert bakom biblioteket! Fritt inträde, 
ett evenemang i Korsnäsveckan. 

arr. Bibliotek&kultur

Utfärd till Skäriteatern i Replot  
Vi ser pjäsen  

Välkommen hem Charlie! 
på utescenen i Brännkull, onsdag 12.7 kl 19.00 

 
Buss från Korsnäs sen eftermiddag. Teaterbil-
jett och plats i bussen bokas i Biblioteket tel 

06-3479140 eller av B. Foxell tel 050 3137059, senast 
5.7. 

Arr. Korsnäsnejdens Pensionärsförening och 
Korsnäs bibliotek&kultur 

Sommaröppethållning
Biblioteket har sommaröppethållningstider i 

juni-juli-augusti 
måndag och fredag 12-19 (oförändrat) 

tisdag, onsdag, torsdag 12-15 
 

Bokbussen kör sista turen midsommarveckans 
måndag-onsdag, sedan uppehåll till mitten av 

augusti. Skolturen till Taklax skola faller bort efter 
skolavslutningen. 

 
Kom ihåg PressReader, som du kan ladda ner 3 

dagars tidningar och tidskrifter från hela världen 
till din platta eller telefon PIN-kod för e-böcker 
från www.fredrikabiblioteken.fi fås i biblioteket. 

Biblioteket har Wlan. 
Returlåda finns invid bibliotekets entré, den kan 

användas när biblioteket är stängt.

Info och broschyrer om sommarevenemang kan 
hämtas i biblioteket. 

Biblioteket säljer avskrivet material under Korsnäs-
veckan. Mest äldre tidskriftsårgångar, men även 

annat. Kom och fynda sommarläsning! 
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Musikvecka i novembermörkret!
Skymning, gryning, fredag 24.11 Närpes, is eller 
simhallen.? Det stora finlandssvenska oratoriet, 

text Thomas Lundin, musik Thomas Enroth. Boka i 
biblioteket, tel 06-3479140
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Motionskampanjen
Motionskampanjen avslutades 11.6.2017. Kom ihåg 
att meddela dina prestationer/poäng till kommun-
kansliet i Korsnäs eller per e-post roger.lindholm@

korsnas.fi senast 30.6.2017

Idrottsskola 5-9.6.2017
Ledarna Roger Lindholm, Robin Sandman, Joel 

Lindholm, Katarina Rönnqvist och Elisa Kumpula-
inen hade roligt tillsammans med ett 40-tal barn 

från hela kommunen.

På torsdagen 8.6 visade och tränade Martin Gran-
dell spjutkastning med barnen. Martin har ett per-

sonrekord på över 70 meter.

IF FYREN 
INFORMERAR

Fyrens minivarv
Fyrens minivarv inbringade fina 1905 €, tack 
alla 42 juniorlöpare + föräldrar, som glatt 
sprang runt idrottsplanen i 20 minuter. 
Korsnäs FF:s division 3 lag deltog också.

Pappersinsamling
Tack till alla som hjälpte till med insamlingen. 
Vi fick ihop17.780 kg.

Klubbtävlingar 
Klubbtävlingar på idrottsplanen i Korsnäs ons-
dagar kl.18.30. Läs mera om föreningens verk-
samhet på hemsidan iffyren.fi och på facebook 
IF Fyren skidor/friidrott

Nu är det sommar! 
 
Planerar ni gårdsfest, barnkalas, eller något annat 
festligt evenemang? Låt oss 
hjälpa er till en lyckad fest med 
våra partytält.  
Kontakta Alef Ståhl tel 050- 
4959874 
Korsbäck byaförening

Uthyres

HOPSIS 
onsdag 5.7 kl.12-16 vid idrottsplanen i Korsnäs.

Gratis för alla barn.
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SOMMARLOPPIS  
vid Gruvan - Gruvvägen 28 - i Korsnäs 

LÖRDAGAR kl. 11.00–15.00  
fr.o.m. lör. 1.7. t.o.m. lör. 12.8.2017. 

 
Samtidigt är det insamling av hela, rena och 
fläckfria kläder, skor, sängkläder, gardiner, 

mattor, husgeråd mm.   
 

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

 
 

Mera information ger Anna-Mi Björkqvist 
050 3638056 

 

 
   

26.6–7.7 vid Molpe simstrand
Barn från Korsnäs & Korsbäck på förmiddagen 
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 för-
älder eller annan vuxen.
I Molpe 3.7–7.7
grupp 1 kl. 10.30-12.00
grupp 2 kl. 14.00-15.30
I Harrström 10.7- 14. 7 kl. 13-14.00

Simlärare:  Benjamin Nedergård,  Magdalena 
Sigg, Bejamin Maars, Torbjörn Backman.
Lekledare: Adam Häggqvist och Hanna Enlund

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

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

Anmälan
Kom ihåg anmälan till sommarens simskoleverk-
samhet. Antalet deltagarplatser är begrän-
sat.  Anmälan sker i första hand via internet 
på följande adress folkhalsan.fi/korsnas Välj 
sedan i spalten till höger beroende på till 
vilken verksamhet du önskar anmäla ditt barn. 
Kom ihåg att meddela om eventuell transport i 
samband med anmälan. Sista anmälningsdag är 
31.5.
Avgiften ska vara betald innan simskolan 
inleds! Information om betalningen fås till den 
epost som du uppger vid anmälningen. Vid frå-
gor gällande sommarens simkurs eller lek och 
plask  kontakta simombud Anette Bjurbäck  
0503562823 eller  Eva Ramstedt 0505366281

Föreningen	Prästgårdsmuséet	i	Korsnäs	r.f.	kallar	till	

EXTRA	MEDLEMSMÖTE	

Tisdag	27.6.2017	kl.	18.00	i	Korsnäs	prästgårdsmuseum.		

Extra	medlemsmöte	hålls	för	ändring	av	föreningens	stadgar.	

Kaffeservering.	

Korsnäs	1.6.2017	

Styrelsen	

Sammanträden

Sommartorg i Molpe vid paviljongen 
fredagar under tiden 9.6-25.8 kl.14-16 
(midsommarveckan torsdag). Försälj-
ning av grönsaker, jordgubbar, färsk 
och rökt fisk, hembakt mm. 

Välkomna! Torghandlarna. 
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street racestreet race
motor maniax

 kl 11.00
           Drivers: Anmälning till Tommy Ekström
                     0504310665 eller pm på facebook
                Hjälm och besiktning på plats kl 9.00  

Sunrise Cruisers fixar �dtagning
David Hjulfors  
Samuel Matkoski 
Ak�vitet för barnen
Servering

2
0
1
7

8.7.
strandvÄgen i korsnÄs

Korsnäs ufbf/Motor ManiaxfInfo:
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Matmarknader                     
vid MatBiten 

(platser inom- och utomhus)

Korsnäs 
Samfällighet

Bröllopsmiddag
Mathantverkarna i Korsnäs serverar bröllopsmiddag på museiområdet i sam-
band med Korsnäs Hembygdsförenings Bondbröllop lördag 15.7 kl. 14.30.
Hembakat rågbröd, nykärnat smör, gammaldags ”tappadreck”, Korsnäs 
plockastäijk 15 €/pers. 
Platserna är begränsade!
Matbiljetter till bröllopsmiddagen säljs lördag 1.7 i samband med eveneman-
get Finland 100 - Korsnäs 130 på sportplan och på Matmarknaden 8.7. 
 
Arr. Mathantverkarna i Korsnäs 

Midsommarmarknad
Torsdag 22.6 kl. 11-14
Här hittar du lokala 

delikatesser, både sött 
och salt till midsom-

maren!

Juli matmarknad
 Lördag 8.7 kl. 11-14 

Försäljning av närodlat 
och lokalproducerat

Skördemarknad
Lördag 12.8 kl. 11-14

Försäljning av lokala pro-
dukter samt projektet Byar-
nas röst- Kylien ääni deltar. 

Via projektet deltar före-
tagare som visar upp hur 
de kan hjälpa till att piffa 
upp byn och din trädgård. 
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Boka försäljningsplats på helena@
mathantverk.fi eller 050-5910049

OBS! FÖRKÖP!
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Stenbrytaren

SOMMAR 
HOS OSS!

Terrasshäng + Livemusik

GRILLKVÄLL
Onsdagar i juli

Roligaste träningen?

NAKUPELLE- 
TORSTAI
Torsdagar i juli

www.strand-molle.fi

Öppethållningstider 
Måndag - tisdag 8-15
Onsdag - fredag 8-20

Lördag - söndag 12-20

Glasskiosken 15-21

Vi kör med lyxigare färskare under-
barare burgare denna sommar!        

Varje lördag och söndag. 

Lunchbuffé, sallad och schnitzel alla 
vardagar mellan 11 och 14!

Håll utkik efter sommarens MÅNGA 
evenemang! 

Restaurang Stenbrytaren
www.stenbrytaren.fi

06/3641152

TVÄTTA INTE HEMMA!!! 
Biltvätt 10€  Paket/husbil 15€ 
Stor paketbil 20€   Städ & vaxpaket 60€
Polering fr  120€ 1 STEP

SHOPPEN ÖPPNAD 
VAX TVÄTTMEDEL MM....
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www.ostrocenter.fi 

NYKARLEBY  Frillmossavägen 2 7817450 
KORSNÄS Strandvägen 4131 2827700 

 

 

 

iMow Robotgräsklippare 

500 - 4000m² 
Kom in och 

diskutera den 
modell som 
passar din 
gräsmatta 

Träolja till terrassen eller utomhusfärg till husväggen 
Vi blandar den färg du behöver direkt i butiken! 

Kampanjen fortsätter på 
trädgårdsmyllan 

4 x 40L 

10 € 
3 x 55L 

12 € 

Bekämpa ogräset i trädgården 
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Kunnallisella sektorilla meitä odottaa poikkeuksellinen 
kesä. Uuden kuntalain ansiosta, joka astui voimaan jo 
2015, meillä on ensimmäistä kertaa ollut kunnallisvaalit 
keväällä. Luottamushenkilöillä, jotka aloittivat 1.1.2013, 
on ollut pidennetty toimikausi toukokuun loppuun saakka 
2017 ja valtuustoon valitut aloittavat toimikautensa kesä-
kuussa 2017. Valitsemme siis kunnanhallituksen, lauta-
kunnat ja toimikunnat tämän vuoden kesäkuussa ja sen 
jälkeen kaikki alkaa. 

Päätimme käsitellä vuoden 2016 tilinpäätöstä vanhassa 
valtuustossa ja säästimme vuoden 2018 talousarvio-oh-
jeet uudelle valtuustolle. Eräs ajatus kunnallisvaalien siir-
tämisen takana oli, että uusi valtuusto ehtii ottaa kantaa 
ensimmäiseen talousarvioon suhteellisen nopeasti toi-
mikautensa alussa. On mielenkiintoista nähdä tulevatko 
keskustelut tai ajatukset olemaan toisenlaiset siirtymisen 
johdosta. Itse olen sitä mieltä, että on sekä vahvuus että 
heikkous kuntien kollegiaalisessa päätöksenteossa, joka 
kestää useamman kuin yhden vuoden. Vahvuus on siinä, 
että kyseessä on vakaa järjestelmä, jota ei nopeasti voida 
tuhota päivänliikkeillä mutta heikkous on siinä, että voi 
kestää kauan toteuttaa erilaisia uudistuksia. Mikäli nopeat 
liikkeet kiinnostavat, päätöksenteon eri prosessit voivat 
joskus tuntua frustroivilta.

Nopea tai hidas valmistelu
Meillä voi olla hiukan eri käsitys siitä, mikä on nopea 

valmisteluprosessi ja mikä on hidas, riippuen siitä millä 
puolella aitaa satumme olemaan sinä päivänä kun asiaan 
on otettava kantaa. Olemme ehkä sitä mieltä, että huo-

neiston kunnostaminen on alkanut laittomasti 
vain syystä, ettemme itse ole kiinnostuneita 
juuri siitä huoneiston kunnostamisesta. 
Samanaikaisesti olemme ehkä sitä mieltä, 
että keskusurheilukentän uudet lehterit 
olisi pitänyt olla kunnossa jo ennen kuin 
olemme saaneet päätöksen siitä, että aloi-
tetaan koko remontointihanke. 

Olen miettinyt paljon miten selit-
tää kunnallisen päätöksenteon 

voiman, koska se on hiukan eri-
lainen kuin yritysmaailmassa. 

Yrityksessä on täysin luon-
nollista, että satsataan 

eniten sellaiseen, jossa 
investointien tuotto 
on paras mahdollinen, 
rahakkaita ehkä käsi-

tellään VIP statuksella 
jne. Kunnan kassaan 

maksamme kaikki samojen 

Kesä näkyvissä?
Viileän kevään jälkeen olemme vihdoin aloittaneet kesäkuukauden ja huomaamme, että 
myös tänä kesänä vihertää. Kouluissa on ollut päättäjäiset ja tutkintojuhlallisuudet on 
pidetty, kaivattu kesäloma on alkanut. 

periaatteiden mukaan solidaarisesti meitä kaikkia suosi-
valle yhteiskuntarakennelmalle. Siksi eräs kunnallisen 
päätöksenteon peruspilari on, että pitää olla oikeuden-
mukaista ja samat säännöt kaikille. Yrityksessä mietitään 
miten voidaan saavuttaa paras ansio tai paras myynti. 
Kunnallisella puolella mietimme hyvin paljon sitä mikä 
on oikeudenmukaista ja mikäli todella käsittelemme ajan-
kohtaista asiaa samalla tavalla kuin edellistä asiaa, jota 
käsiteltiin. Koska kaikki maksavat kunnalliseen kassaan 
solidaarisesti, jokainen kykynsä mukaan, kaikki ovat 
meille yhtä tärkeitä ja kukaan ei ole toista tärkeämpi. 

Yhdessä rakennamme kuntaa ja yhdessä vastaamme 
haasteesta ja vastuusta tehdä kunnastamme meille paras 
mahdollinen kunta. Tulevaisuuden kunta, mahdollisen 
SOTE uudistuksen jälkeen, fokusoi viihtyvyystekijöi-
hin ja kunnan elinvoimaan, sosiaali- ja terveydenhuollon 
asioiden siirryttyä maakunnalle.

Korsnäsin kesä
Olemme eri työryhmissä miettineet kesän tempauksia ja 

tapahtumia ja olen sitä mieltä, että hyvin lupaavalta näyt-
tää Korsnäsin kesä viihtyvyyttä ajatellen. Pelonsekaisin 
riemuin totean, että meillä on erittäin laaja ohjelma, joka 
kattaa kaikki ikäkategoriat ja maut. Ongelmaksi tulee 
ehtiä ja jaksaa toteuttaa kaikkea. Olemme viime päivien 
aikana saaneet vahvistusta sille, että ystävyyskuntaystä-
vämme Borgholmista ovat matkalla Korsnäsiin kesällä 
riemujuhlaamme, loistavaa! Ajattelin itse valmistautua 
siirtämällä lomaani elokuun suuntaan, että löytyy aikaa 
toipumiseen ennen kuin uusi valtuusto aloittaa syksyn 
talousarviotyöllä. Pian kesän juhlat ovat täällä!

Itse tarjoan myös syntymäpäiväkahvit kesällä kun 
täytän 50 vuotta ja voinen todeta, kuten kaikki muutkin 
50-vuotiaat, että aika rientää nopeasti kun on hauskaa! 
Elämä on tietenkin tuonut mukanaan sekä myötä- että 
vastoinkäymisiä mutta enimmäkseen opetusta, joka on 
vaikuttanut siten, että minä tänään tulevana 50-vuotiaana 
tunnen olevani enemmän valmis elämään kuin koskaan 
aikaisemmin mutta myös nöyrempi elämää kohtaan kuin 
koskaan aikaisemmin. Suurella kiitollisuudella tote-
sin nykyisen valtuuston viimeisessä kokouksessa, että 
minulle henkilökohtaisesti oli onnenpotku tulla valituksi 
työskentelemän täällä Korsnäsissa. Tulee olemaan erittäin 
jännittävää todeta tapahtuuko vuosina 50-100 yhtä paljon 
kuin vuosina 0-50? Päätin kevään 100-vuotisjuhlissa, että 
100 on uusi 50 ja kohti 100 tähtäämme hyvillä mielin!

Ihana täpötäysi kesä, hyviä säitä ja hyviä ystäviä 
toivon teille kaikille!

Christina Båssar, kunnanjohtaja
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Kesäjuhlamme, jonka teema on ”Yhdessä – rakennamme 
hyvinvointimme” valaisee hyvinvointimme rakennetta 
suomenruotsalaisesta ja pohjalaisesta perspektiivistä. 
Korsnäs tunnettiin monen vuoden aikana 80-luvulla 
maailman ruotsinkielisimpänä kuntana, meillä ruotsin 
kieli ei tunnu mitenkään omituiselta, ei myöskään millään 
tavalla juhlalliselta. Väestömme työskentelee suurimmalta 
osin peruselinkeinojen parissa. Nykyään kielellinen 
väestörakenteemme on sellainen, että ulkomaalaisten 
osuus on noin 10 %, suomenkielisten noin 3 % ja 
ruotsinkielisten noin 87 %.
Noin 26 % väestöstä on yli 65 vuotta. Suomen 
juhlavuoden aikana iloksemme kolme kuntalaista 
täyttää 100 vuotta. Siis, 0,14 % väestöstämme täyttää 
sata vuotta juhlavuoden aikana. Sitä haluamme todella 
juhlia! Kolme satavuotiaamme tulevat olemaan juhlamme 
kunniavieraita. Annamme heille mahdollisuuden esittää 
lyhyitä tervehdyksiä juhlien aikana. Toinen vieraamme 
juhlassamme tulee olemaan ne, jotka ovat saaneet Suomen 
kansalaisuuden vuoden 2016 aikana, lisäksi vanhemmat, 
joidenka lapset ovat syntyneet vuoden 2017 aikana 
mainitaksemme vain joistakin ohjelmakohdista.
Marika Krook on taiteellinen johtaja tilaisuudessa yhdessä 
tilaisuuden isäntien Kaj Kunnaksen ja Susanne Skatan 
kanssa. Musiikillisesta osasta vastaavat Marika Krook, Ile 
Kallion Big Rock Band, Iida Vilhelmiina Sinivalo sekä Patrik 
Isaksson Ruotsista yhdessä paikallisten kykyjen kanssa. 
Antti Tuuri on suosittu kesävieras meillä Korsnäsissa ja hän 
tulee kirjoittamaan erikoisjohdannon juhlallemme.
Toivotamme teidät sydämellisesti tervetulleiksi Korsnäsiin. 
Pakkaa retkikori, päästä esiin kesämielialasi ja tule 
viihtymään kanssamme!

Marika Krook, Christina Båssar, Kaj Kunnas ja 
Susanne Skata lupaavat laadukkaan kesäjuhlan 
Korsnäsin keskusurheilukentällä juhlavuoden 
kunniaksi 1.7.2017.

Suomi 100 
Korsnäs 130

Korsnäsin kunta kutsuu kesäjuhliin, ”Suomi 100 – Korsnäs 130”. Juhla tapahtuu 
laadukkaan gaalan merkeissä, keskusurheilukenttämme ulkonäyttämöllä 1. 
heinäkuuta 2017, alkaen klo 14.00.
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Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti 
vuoden 2016 tilinpäätöksen ja toimintakert-
omuksen kokouksessaan 22.5.2017. Tilikauden 
ylijäämä nousi 282.706,20 euroon.

Tuloslaskelma
Kunnan ulkoinen vuoden 2016 tilinpäätös osoittaa 

985.488,19 euron myönteisen tuloksen. Tehtyjen tilinpää-
tössiirtojen jälkeen ylijäämä on 282.706,20 euroa.

Tuloslaskelman tuotot nousevat 3.587.210,25 euroon 
tilinpäätöksessä, mikä on 3,12 %:n lisäys verrattuna edel-
lisvuoteen.

Toiminnan kustannukset nousevat yhteensä 
15.863.762,89 euroon. Toimintakate nousee12.164.750,82 
euroon vuonna 2016.

Toimintakustannuksista henkilöstön ja henkilöstön 
sivukustannukset nousevat 5.860.119,60 euroon tai 
nousua 5.783.987,78 eurosta verrattuna vuoteen 2015 
(vastaa 1,32 %). 

Tilinpäätös 2016 osoittaa 7.043.073,54 euron verotu-
losta verrattuna 6.630.953,82 euroon vuonna 2015. Kors-
näsin tuloveroprosentti on vuosien 2014-2016 aikana 
ollut 21,00 %.

Valtionosuudet
Valtionosuudet nousevat 7.120.695,96 euroon vuonna 

2016 verrattuna 6.345.032,88 euroon vuonna 2015. Myös 
vuonna 2016 valtionosuus on negatiivinen -328.814,00 
euroa opetus- ja kulttuurisektorilla.

Valtionosuuksien laskentaperusteet tarkistettiin vuo-
delle 2015 siten, että myönnettiin huomattava kerroin 
kuntien kaksikielisyydelle. Kunnanvaltuusto päätti, että 
Korsnäsin kunnasta tulee kaksikielinen kunta vuoden 
2015 alusta.

Vuosikate
Vuosikate nousee 1.963.689,84 euroon vuonna 2016 

(334.798,95 euroa vuonna 2015). Budjetoitu vuosikate 
2016 oli 855.600 euroa ja budjetoitu vuosikate mukaan 
lukien vuoden 2016 talousarviomuutokset nousevat 
954.150 euroon. Vuoden 2016 vuosikate kattaa poistot 
200,74%:sti.

Poistot ja varaukset
Poistot nousevat 978.201,65 euroon. Poistot osoitta-

vat nousevaa suuntaa, johtuen viime vuosien suurista 
investoinneista. 78.029,31 euron kertapoisto on huomi-
oitu vuonna 2016 poistetusta Buketten kiinteistöstä.

Uusia 400.000 euron ja 600.000 euron investointiva-
rauksia Bukettenille ja Maalahden-Korsnäsin terveys-
keskukselle (2016-2017) on luotu. Aikaisemmin luotuja 
investointivarauksia Kirjastolle ja Maalahden-Korsnäsin 
terveyskeskukselle (2012-2015) on purettu 200.000 euroa 
ja 250.000 euroa vuodelle 2016. Investointivaraukset 
nousevat yhteensä 1.000.000 euroon 31.12.2016.

Tase
Korsnäsin kunta lisäsi vuoden 2016 aikana lainataakka-

ansa siten, että se vuoden 2016 lopussa nousi 3.218.000,00 
euroon. Lainataakka per asukas nousi 1481 euroon (1303 
euroa/asukas edellisvuonna), joista ulkoisten lainojen 
osuus nousi 837 euroon/asukas. Lainoista 1.400.000 euroa 
on nostettu sisäisenä lainana Silverberg AC:n apurahara-
hastosta. Vakavaraisuus nousi 69,23 % vuoden 2016 tilin-
päätöksessä 2016 (68,4 % vuonna 2015).

Vuoden 2016 investoinnit nousivat 1.397.339,92 
euroon. Niiden investointien osalta, joita ei ehditty tot-
euttaa vuoden 2016 aikana, tehdään talousarviomuutos 
vuodelle 2017.

Hyväksytty tilinpäätös
Valtuusto hyväksyi 22.5.2017 vuoden 2016 tilinpäätök-

sen ja toimintakertomuksen sekä päätti, että:
uusia investointivarauksia 400.000 euroon ja 600.000 

euroon luodaan Bukettenille ja Maalahden-Korsnäsin 
terveyskeskukselle, aikaisemmat investointivaraukset 
kirjastolle ja Maalahden-Korsnäsin terveyskeskukselle 
puretaan 200.000 ja 250.000 euron edestä, vastaava pois-
toero yhteensä 450.000 euro luodaan, kunnan ulkoinen 
ylijäämä, 282.706,20 euro, viedään tilille tasapainotettu 
ylijäämä.

KORSNÄSINUutiset

Talous, tilinpäätös ja      
toimintakertomus 2016
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Apurahojen jako
Kunnanhallitus käsitteli kevään anomuksia 

Silverbergin apuraharahastosta kokouksessaan 
8.5.2017. 

35 hakijaa ovat jättäneet apuraha-anomuksensa kevätlu-
kukaudelle 2017 Silverbergin apuraharahastosta. Kolme 
hakijaa eivät täytä apurahan saamisen vaatimuksia. 

Kunnanhallitus myönsi 350 euron apurahan kevätluku-
kaudelle 2017 niille 31 hakijalle, jotka täyttivät vaatimuk-
set.

Jako Korsnäsin kunnan apuraharahastosta 
Valtuusto perusti Korsnäsin kunnan apuraharahaston 

vuonna 2001. Seitsemän opiskelijaa on anonut apurahaa 
apuraharahastosta. 

Kunnanhallitus myönsi 105 euron apurahan kevätluku-
kaudelle 2017 kaikille vaatimukset täyttäville hakijoille.

Yhdistysavustukset 2017
Kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-ajan jaosto jakoi 

yhdistysavustukset kokouksessaan 11.5.2017. 

Toiminta-avustukset urheiluyhdistyksille 
Neljä rekisteröityä urheiluseuraa ovat määräaikaan 

mennessä anoneet toiminta-avustusta vuodelle 2017.
Jaosto jakoi 14.000 euron avustusta seuraavasti:
IF Fyren  7050 euro
Korsnäs FF 5500 euro
Västkustryttarna 1500 euro
Gazije 300 euro

Toiminta-avustus nuorisoyhdistyksille

Neljä yhdistystä, jotka työskentelevät nuorisotoiminnan 
parissa, ovat määräaikaan mennessä anoneet toiminta-
avustusta vuodelle 2017.

Jaosto myönsi tämän vuoden 5000 euron toimintamää-
rärahat nuorisoyhdistyksille seuraavasti:

Molpe uf 1700 euro
Korsnäs uf & bf 1200 euro
Harrström uf & hf  1000 euro
Taklax uf   700 euro
Korsnäs scoutkår     400 euro

Käyttöavustusta nuorisoyhdistyksille
Neljä rekisteröityä nuorisoyhdistystä on määräaikana 

anonut käyttöavustusta 2017.
Jaosto jakoi tänä vuonna 1650 euroa käyttöavustusta 

nuorisoyhdistyksille seuraavasti:
Harrström uf & hf 486,75 euro
Molpe uf 518,43 euro
Taklax uf 345,35 euro
Korsnäs uf & bf 299,64 euro

Avustukset museotoimintaa varten
Kolme yhdistystä oli anonut toiminta-avustusta museo-

toimintaa varten.
Jaosto jakoi tänä vuonna avustuksia museotoimintaa 

varten yhteensä 4000 euroa seuraavasti:
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs 1515 euro
Korsnäs Hembygdsförening 1500 euro
Harrström ungdoms- och byaförening  985 euro

Avustukset kulttuuritoimintaa varten
Kulttuuritoimintaa harjoittavat yksityiset ja yhdistykset 

voivat anoa jaoston tukea yhteensä 3000 euroa. Määrä-
ajan puitteissa kymmenen yhdistystä oli hakenut tukea 
kulttuuritoimintaa varten.

Jaosto jakoi vuoden avustukset kulttuuritoiminnalle 
seuraavasti:

Arbetsgruppen för tidsresa för åk 8 
vid Petalax högstadium  200 euro
Bergman, Christoffer 200 euro
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs 400 euro
Gazije 200 euro
Harrström uf & bf   400 euro
Hem och skola vid Petalax högstadium 300 euro
Korsbäck Byaförening    300 euro
Korsnäs Guider   300 euro
Korsnäs hembygdsförening 400 euro
Molpe Marthaförening  300 euro

Palkkiosääntö 
Valtuusto vahvisti 22.5.2017, että palkkiosääntö 

ajalle 1.6.2017-31.5.2018 jatkuu samantasoisena 
kuin nykyinen.

Kokouspalkkiot
Kunnallisten elinten kokouspalkkiot ajelle 1.6.2017-

31.5.2018 maksetaan seuraavasti:
• Kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus 60,00 euroa
• Lautakunnat, valiokunnat, toimikunnat ja muut 

elimet; kunnanhallituksen asettamat 50,00 euroa
• Kunnallisen lautakunnan jaosto; sama palkkio kuin 

lautakuntien kokouksissa 50,00 euroa
• Katselmuksista, neuvotteluista tai muista toimi-

tuksista, jäsenenä kunnallisessa elimessä kunnan 
elimen päätöksen johdosta, palkkio 50,00 euroa

• Kunnan edustajat kuntayhtymissä tai kunnallisissa 
edustajainkokouksissa, jotka eivät itse maksa 
kokouspalkkiota 50,00 euroa

• Jäsenelle hoito- ja hoivalautakunnassa, joka hoitaa 
hoitoon liittyviä valmistelevia ja toteuttavia tehtä-
viä 50,00 euroa

• Vaalilautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle; 
jokaisesta kokonaisesta toimituspäivästä makse-
taan palkkiota seuraavasti: puheenjohtajalle 110,00 
euroa, jäsenelle 80,00 euroa
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Puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle, joka kokouk-
sessa toimii puheenjohtajana, maksetaan kokouspalkkio, 
yllä mainitun mukaisesti korotettuna 50 %:lla. Puheen-
johtajalle tai varapuheenjohtajalle, jolle tehtävästään 
maksetaan erillinen vuosipalkkio, maksetaan korotukset 
siltä osin kuin niiden yhteenlaskettu määrä ylittää vuosi-
palkkion määrän.

Kokouksesta, joka kestää kauemmin kuin kolme tuntia, 
maksetaan kokouspalkkio korotettuna 50 %:lla. Luotta-
musjäsenelle, joka toimii elimen sihteerinä, maksetaan 
kokouspalkkio korotettuna 50 %:lla, mikäli erillinen 
vuosi-, kuukausi- tai muita palkkioita ei makseta tehtävä-
stä.

Vuosipalkkiot
Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja alla mainittu-

jen lautakuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkioiden 
lisäksi vuosipalkkiot puheenjohtajan tehtävistä seuraa-
vasti:

• Kunnanvaltuusto 1.500,00 euroa
• Kunnanhallitus 2.200,00 euroa
• Tarkastuslautakunta 650,00 euroa 
• Hoito- ja hoivalautakunta 650,00 euroa
• Sivistyslautakunta 650,00 euroa
• Tekninen lautakunta 650,00 euroa
• Valvontalautakunta 650,00 euroa

Tilan osto
Tila Riback 14:25:n omistaja on tarjonnut kun-

nalle mahdollisuuden ostaa osan tilasta, joka 
sijaitsee keskusurheilukentän läheisyydessä kir-
konkylässä. 

Korsnäsin kunta on aikaisemmin hankkinut kiintei-
stöjä keskusurheilukentän läheisyydestä. Ostamalla osan 
tilasta Riback 14:25, luodaan lisää suurempia yhtenäisiä 
alueita mahdollisille tuleville rakennuksille alueella. Yksi 
2,80 euron/m2 tarjous on annettu. Tarjotun alueen koko 
on noin 4630 m2

Valtuusto hyväksyi kaupan 22.5.2017 ja hyväksyi 
13.000 euron lisämäärärahan investointitalousarvioon.

Moikipään kauppahallin 
myynti

Kiinteistö Oy Molpe strömmen on tiedustellut 
mahdollisuuksia ostaa nk. Moikipään kauppahal-
lia, joka sijaitsee Moikipään yhteismaan maalla 
Moikipään uimarannalla. 

Kiinteistöyhtiö suunnittelee ravintolatoiminnan lisär-
akentamista, jota harjoitetaan kauppahallin välittömässä 
läheisyydessä. Kiinteistö Oy Molpe strömmen antaa 1150 
euron tarjouksen kauppahallista.

Valtuusto hyväksyi 22.5.2017, että nk. Moikipään 
kauppahalli myydään Kiinteistö Oy Molpe strömmenille 
hintaan 1.150 euroa.

Teollisuustontin myynti
Team Åkersten Ab ostaa osan erottamattomasta 

määräalasta tilalla Björklund Rno 15:47 Korsnä-
sin kirkonkylän teollisuusalueella. Kaupan kohde 
sisältyy teollisuusalueen asemakaavaan, tontilla 3 
kortteerissa 40. Erottamaton määräala on noin 
4.790 m2.

Kauppakirja on luotu Korsnäsin kunnan (myyjä) ja 
Team Åkersten Ab:n (ostaja) välillä. Tontin hinta on 1,57 
euroa/m2 ja lopullinen kauppasumma on 7.520,30 euroa. 
Valtuusto hyväksyi kaupan 22.5.2017.

Avustus asvalttipäällysteen 
uusimista varten

Norrby-Sjövägenin yksityisellä tiekunnalla on 
tarkoitus uusia Norrbyvägenin asvalttipäällyste 
kesällä 2017. Nykyinen päällyste tehtiin 1997 ja 
se on kestänyt suhteellisen hyvin ja pysynyt kun-
nossa pienillä korjauksilla. Nyt päällyste on sel-
laisessa kunnossa, että sitä on uusittava.

Kunta antaa yleensä tukea kustannuksiin 10 % saman-
tapaisissa toimenpiteissä mutta asiamiehet katsovat, että 
suurempi tuki on perusteltua. Norrby-Sjövägenin yksity-
inen tiekunta anoo siksi ylimääräistä 30000 euron tukea 
asvaltoinnin toteuttamiseksi.

Liikenne kunnan kiinteistöihin 
Norrbyvägenin, Rantatien (pohjoisesta) ja Kirkonkylän-

tien (etelästä) välinen matka, on noin 960 metrin pituinen. 
Kustannuslaskelman mukaan Norrbyvägenin asvaltointi 
tulee maksamaan 63.000 euro koko 960 m pituiselle mat-
kalle. Koska tie täyttää suuren läpikulkuliikenteen krite-
erit, kunnan tuki olisi tässä tapauksessa 6.300 euroa.

Ottaen huomioon Bukettenin pysäköinnin, kotipal-
velun ja Terveystalon, voi suurempi avustus olla puolus-
tettavissa tässä tapauksessa. 

Tekninen lautakunta päätti osallistua kustannuksiin 
Norrbyvägenin pysyvän päällysteen uusimiseksi. Kunta 
osallistuu 7875 eurolla, mikä vastaa Norrbyvägenin 120 
m päällystettä ja 10% jäljelle jäävästä osuudesta, ts. 
5.512,50 eurolla. Avustus on täten yhteensä 13.387,50 
euroa. Korkeampi avustus voidaan perustella sillä, että 
liikenne on vilkas Bukettenin ja Terveystalon ympärillä 
sekä, että suuri osa kuntalaisista käyttää kyseistä tienosaa.

Tämän vuoden talousarviossa on 7.500 euron peruspar-
annusavustuksen määräraha ja kunnossapitoavustuksesta 
on jäljellä noin 6.000 euroa.

Hakkuut kunnan metsissä 
Metsänhoitoyhdistys on antanut ehdotuksen 

hakkuille ja harventamiselle kunnan metsissä 
2017. Ehdotuksen mukaan noin 3 ha hakataan 
paljaaksi ja noin 3 ha harvennetaan. 
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Tämän tuotot on arvioitu nousevan noin 25.000 euroon 
ja kustannukset 4.600 euroon, mikä vastaa noin 20.400 € 
netto, ilman arvonlisäveroa. Myynti tapahtuu kantohin-
nan perusteella. 

Kunta on antanut Skogsvårdsföreningen Österbottenille 
tehtäväksi toteuttaa hankinta toimenpideohjelman mukai-
sesti.

Kaksi tarjousta saatiin. Tekninen lautakunta päätti 
11.4.2017 hyväksyä UPM-Kymmene metsän tarjous 
kunnan metsien hakkuista ja harventamisesta suunnitel-
man mukaan.

Viemäriputkea laajennetaan 
Harrströmin pohjoisosassa

Tämän vuoden talousarviossa on määrärahat 
viemäriputken rakentamista varten Harrströ-
min pohjoisosaan. Hankkeen kustannukset on 
arvioitu 189.000 euroksi ja hankkeelle on myön-
netty valtionosuuksia 45.000 €.

Tekninen lautakunta ehdotti 11.4.2017, että hanke tot-
eutetaan, koska asutus on suhteellisen lähellä merta ja 
valtionosuudet on myönnetty. Mikäli viemärihanketta ei 
toteuteta nyt, ei sille myöhemmin saada valtionosuuksia, 
koska valtio on lakannut myöntämästä avustuksia tämän 
tyyppisille hankkeille.

Kunnanhallitus päätti 8.5.2017, että hanke voidaan alo-
ittaa teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti.

Rantatien osan sulkeminen
Motor Maniax ja Korsnäs Ungdoms- och Byafö-

rening suunnittelevat Streetracen järjestämistä 
lauantaina 8.7.2017 ja anovat lupaa Rantatien 
sulkemista varten matkalla Korsnäsin eteläinen 
ajotie (Kirkonkyläntien ja Rantatien risteyk-
sessä) ja Silverbergsvägenin sulkemista (Silver-
bergsvägenin ja Rantatien risteyksessä). 

Tie tulee olemaan suljettuna klo 8.00-16.00. Liikenne 
ohjataan Kirkonkyläntien kautta kylteillä ja liikenteen 
suuntimilla. Kaikkia liikennemääräyksiä noudatetaan jär-
jestäjien mukaan.

Tekninen lautakunta suhtautui myönteisesti siihen, että 
Motor Maniax ja Korsnäs Ungdoms- och Byaförening 
järjestävät Streetracen  lauantaina 8.7.2017 klo 8.00-
16.00 välisenä aikana. Lautakunta toteaa, että tie tulee 
olemaan suljettuna yllä mainitulla matkalla ja liikenne 
ohjataan toisin Kirkonkyläntien kautta. Yhdistykset jär-
jestävät kaikki tarvittavat luvat tien sulkemista varten. 
Lautakunta huomautti, että yhdistysten tulee informoida 
asukkaita hyvissä ajoin streetracen järjestämisestä. Lau-
takunta huomautti lisäksi, että tien päällyste on huono 
ajankohtaisen matkan kohdalla. Kunta ei ota mitään 
vastuuta streetracesta. 

Vuokrat entisessä Korsnäsin 
kurssikeskuksessa

Söfuk ja Korsnäsin kunta ovat sopineet siitä, 
että on molempien intressissä löytää vuokralaisia 
entiseen Korsnäsin kurssikeskuksen kiinteistöön. 
Sitä mukaa kun vuokralaiset haluavat vuokrata 
tilaa nämä tilat vapautuvat siitä vuokrasopimuk-
sesta, jota kunnalla on Söfukin kanssa.

Tekninen lautakunta ehdotti kunnanhallitukselle, että 
vuokra tiloista, jotka vapautuvat Söfukin vuokrasopi-
muksesta, vahvistetaan. 

Hitsaushallin vuokra on aikaisemmin vahvistettu 3,80 
euroksi/m2 (alvitta). Sama  neliömetrivuokra olisi vah-
vistettava myös kaikille muille hallitiloille kiinteistössä. 
Laskelma konttoritiloista osoittaa, että 5,50 euroa/m2 
(alvitta) lienee kohtuullinen vuokra. Vuokraan sisältyy 
lämpö, sähkö ja vesi ym..

Kunnanhallitus vahvisti 8.5.2017 vuokrat teknisen lau-
takunnan ehdotuksen mukaisesti.

Vuokran alennus
Asuntohuoneistot Asunto Oy Korsbäckenissa, 

asunto 1 ja 2, Asunto Oy Strömsbossa, asunto 1, 
2 ja 4 sekä Asunto Oy Skolgärdetissa, asunto A1 
ja A2 ovat vaikeasti vuokrattavia. Monet asun-
noista eivät ole olleet vuokrattuina vuosikausiin.

Tekninen lautakunta katsoi, että voitaisiin lisätä vuo-
kraussuhdetta näissä asunnoissa laskemalla vuokraa 
radikaalisti. Lautakunta ehdotti kunnanhallitukselle, että 
vuokria alennetaan Asunto Oy Korsbäckenissa, asunto 1 
ja 2, Asunto Oy Strömsbossa, asunto 1, 2 ja 4 sekä Asunto 
Oy Skolgärdetissa, asunto A1 ja A2. 

Kunnanhallitus päätti 8.5.2017, teknisen lautakunnan 
ehdotuksen mukaisesti, alentaa mainittujen asuntojen 
vuokraa tarkoituksena saada ne vuokratuiksi.

Poikkeuslupa
Peter Hofman ja Hanna Östman ovat anoneet 

poikkeuslupaa tarkoituksena hakea rakennus-
lupaa talousrakennuksen rakentamista varten 
Svalsbådanin rantakaavan puitteissa Korsnäsin 
kirkonkylässä.

Poikkeuslupaa anotaan suurempaa 50 m2 talousraken-
nusta varten, mikä aiheuttaa kerrospinta-alan 20 m2:n 
ylityksen voimassa olevan rantakaavan mukaan. Aikai-
semmin tilalla on 80 m2:n vapaa-ajan asunto. Koska vie-
rasmajaa ei rakenneta, sen rakennusoikeutta käytetään 
sen sijaan. Tällä tavalla kokonaisrakennusoikeus ei ylity.

Kunnanhallitus päätti 8.5.2017, teknisen lautakun-
nan ehdotuksen mukaisesti, että poikkeuslupa voidaan 
myöntää maa- ja rakennuslain 171 § ja 172 § mukaisesti. 
Vierasmajaa ei rakenneta, joten sen rakennusoikeutta 
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käytetään sen sijaan. Kokonaisrakennusoikeus ei ylity. 
Naapureilla ei ole huomautettavaa anomuksen suhteen.

Ei poikkeuslupaa
Martin ja Cenita Nygårdas ovat anoneet poik-

keuslupaa tarkoituksena muuttaa vapaa-ajan 
asunto kiinteäksi asumiseksi tilalla Nygårdas 
10:142 Moikipään kylässä vahvistetulla ran-
ta-asemakaavalla Börsskärssundissa.

Alue on osa rantakaavaa ja kaavassa alueen merkintä 
on RH 1 (Loma-asuntoalue). Poikkeuslupaa haetaan, 
koska rakennuspaikka sijaitsee alueella RH 1.  Etäisyys 
yleisestä tiestä rakennuspaikalle on noin 550 m. Raken-
nus on liitetty Moikipään veden vesijohtoverkostoon ja 
viemärivesi johdetaan suljettuun säiliöön.

Kunnanhallitus ei myöntänyt poikkeuslupaa 8.5.2017 
muutokselle maa- ja rakennuslain 171§ ja 172 §:ien 
mukaisesti seuraavin perusteluin: Kaavan tarkoituksena 
on loma-asuntoalue, mitä kiinteä asuminen ei ole. Myön-
netty poikkeuslupa tästä tarkoittaisi suuria epäkohtia 
kaavoitukselle ja tämän kaavan toteuttamiselle ja myös 
muille samantapaisille rantakaavoille. Tämä kaava ja tule-
vat kaavat menettäisivät täten kokonaan tarkoituksensa. 
Suoran poikkeusluvan myöntäminen vapaa-ajan asun-
non muuttamiseksi kiinteäksi asunnoksi ei käsittelisi 
muita maanomistajia tasa-arvoisesti. Kunnanhallituksen 
26.3.2002 vahvistamat ehdot on voimassa alueilla, joilla 
ei ole vahvistettuja rantakaavoja.

Posti Oy haluaa harjoittaa 
yksityistä sosiaalipalvelua 
Korsnäsissa

Posti Oy on jättänyt ilmoituksen kunnalle 
saada harjoittaa yksityistä sosiaalipalvelua. 
Yritys aikoo tarjota yksityistä sosiaalipalvelua 
mm Korsnäsissa.

Ilmoituksen mukaan yritys aikoo tuottaa kotihoidon ja 
eri hoitoryhmien henkilökohtaisen avustajan palveluja, ei 
kuitenkaan lapsille ja lapsiperheille, sekä tukipalveluja.

Hoito- ja hoivalautakunta merkitsi 16.5.2017 anomuk-
sen tiedoksi ja totesi, että Posti Oy täyttää yksityisistä 
sosiaalipalveluista annetun lain § 3 ja § 4 edellytykset. 
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista edellyttää ja antaa 
luvan aloittaa sosiaalipalvelut tuotannon Korsnäsin väe-
stölle. Aluehallintovirastolle ilmoitetaan päätöksestä.

Oppilasmäärä nousee luku-
vuoden 2017-2018 aikana

Lukuvoden 2017-2018 aikana oppilaiden määrä 
kunnan kouluissa lisääntyvät. Sivistyslautakunta 
anoo lisätalousarviota lisääntyvää tuntiresurssia 
varten.

Tämän lukuvuoden 2016-2017 aikana on kunnan kou-
luissa ollut 116 oppilasta ja esikoulussa 29 oppilasta. Kir-
konkylän koulussa oli 61 oppilasta, Moikipään koulussa 
35 oppilasta ja Taklaxin koulussa 20 oppilasta.

Lukuvuoden 2017-2017 aikana oppilaiden lukumäärä 
lisääntyy 129 oppilaaseen, jaettuna 66 oppilaaseen Kir-
konkylän koulussa, 39:ään Moikipään koulussa ja 24:ään 
Taklaxissa. Esikoulussa tulee olemaan 26 oppilasta. 

Voidakseen järjestää suunnitelmallinen koulutus sivi-
styslautakunta anoo 13 000 euron lisämäärärahaa lisään-
tyvää tuntimäärää varten syyslukukaudella.

Valtuusto myönsi 22.5.2017 sivistyslautakunnalle 
13.000 euron lisämäärärahan lisätuntimäärälle kunnan 
kouluissa syyslukukaudella 2017.

Hanke ”Mahdollisuuksien 
Korsnäs”

Tukevaisuustoimikunta on viime vuoden aikana 
tehnyt laajaa ja perusteellista työtä kartoittaak-
seen ja analysoidakseen erilaisia strategioita 
Korsnäsin kunnan elinkeinoelämän kehittämi-
selle ja lisäämään kunnan vetovoimaa.

Aveo on laatinut esiraportin tulevaisuustoimikunnalle, 
joka muodostaa hyvän perustan sille, miten voidaan 
rakentaa hanke siitä miten tyhjät rakennuksemme täytty-
vät elämällä.

Hankesuunnitelma on laadittu ja tarkoituksena on, että 
kunta anoo hankerahaa hankkeelle ”Mahdollisuuksien 
Korsnäs” Aktion Österbottenilta, talousarvio on 120.000 
euroa.

Kunnanhallitus hyväksyi hankesuunnitelman 8.5.2017.


