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Skatteinkomsterna har hittills influtit i enlighet med 
den fastställda budgeten. Men de preliminära fastställda 
beskattningen visar på att kommunalskatten minskar med 
-1,1 % för Korsnäs kommuns del mellan åren 2015 och 
2016. Vad detta betyder för de skatter som betalas till 
kommunens konto ser vi när vi får debiteringen av skat-
terättelseraten i november. Minskningen ser ut att vara i 
paritet med tidigare år (-0,7 % mellan åren 2014-2015) så 
det borde bli en normal rättelserat som även finns beaktad 
i den totala budgeten för kommunens skatteinkomster.  
Jag tror att vi kommer att få ett år 2017 som förverkli-
gas rätt nära budgeten, men eftersom förskottsandelar för 
skatternas del korrigeras an efter, så ligger det nära till 

hands att vi får justera 2018 års skatteinkom-
ster neråt lite mera än vi kanske tänkt oss.

Statsandelarna för vår del har 
hittills i år flutit in helt i enlighet 
med budgeten, de är lite mera 
förutsägbara än skatterna, men 
bara lite. För statsandelarnas 
del kan vi ännu vänta oss 
justeringar då det gäller 
undervisningens statsan-
delar och då gäller det den 
förberedande undervis-
ningen för asylsökande 
och kvotflyktingarna. 

Tiden mellan budget och bokslut
Under hösten har våra förtroendevalda fått ta del av mellanbokslutet för Korsnäs kommuns del. När 

vi nu kommit så långt som till slutet av augusti så kan vi se vilka trender som styr innevarande år och 
vi vågar oss på en första försiktig prognos om vilket slutresultat vi kan ha per sista december. Gläd-
jande så verkar vi hålla den budgeterade linjen rätt bra både då det gäller de stora utgiftsposterna 
på specialsjukvården och hälsovården. Men en liten ökning syns jämfört med 2016, främst då inom 
resultatområdet för hälsovården (HVC + K5).

Summa summarum så kan mellanbokslutet sammanfat-
tas bra genom att konstatera att vi per sista augusti 2017 
ligger ca. 330.000 euro sämre till än motsvarande tid 
2016. Då vet vi också att 2016 var ett mycket gott bokslut 
för Korsnäs del och 2017 kommer med största sannolik-
het inte att bli riktigt lika bra. 

Vi har även tagit ställning till budgetdirektiven för 2018. 
Man kunde kanske tycka att det kommer att bli enkelt att 
göra en budget då vi har alla goda år i bagaget. Tyvärr så 
är det ju så att de tidigare årens överskott har använts till 
att finansiera våra olika investeringar. Har vi ett gott år så 
kan vi finansiera största delen av våra investeringar med 
egna medel som kommer från verksamhetens överskott. 
I andra fall så ska vi ta upp mera lån för att få ekvatio-
nen att gå ihop. Med andra ord så finns inte överskottet 
från 2016 års goda bokslut och väntar på att få användas 
till olika projekt, utan de pengarna finns redan fast i våra 
befintliga byggnader och projekt som redan verkställts. 
Det blir alltså en ny budget för varje år, men i den bud-
geten så finns även allting med som vi hittills förbättrat 
och åtgärdat.

Budgetdirektiven för år 2018 bygger på en fortsatt 
god verksamhet inom kommunens olika sektorer med 
avstamp i 2017 års budget. Vi förväntar oss att statsande-
larna för 2018 justeras neråt. Det har visat sig att då staten 
ska spara så är det enkelt att ta pengar ur kommunernas 
statsandelar och de olika delarna i konkurrenskraftsav-
talet ska betalas tillbaka från kommunerna till staten. Vi 
har alltså en utmaning att jobba med en budget som får 
lite mindre statsandelar och skatter medan vi nog ännu 
har många projekt inför framtiden som kräver sina sats-
ningar. Men det är ännu helt upp till oss själva hur vi vill 
göra i vår kommun.

Vi kommer att budgetera ännu med social- och hälso-
vården i den kommunala regin både för budgetåret 2018 
samt planeåren 2019 och 2020. Vi förväntar oss ett nytt 
lagpaket kring reformen i oktober november, men efter-
som ingen lag ännu finns så kan vi inte beakta effekterna 
i det kommunala fögderiet heller. Tongångarna från 
huvudstaden börjar ge lite olika budskap och understödet 
för den sittande regeringen sviktar i olika gallupenkäter. 
Vi har inte haft några orkanvindar i landet ännu i höst, 
men den politiska hösten kan bli blåsig.

Christina Båssar, kommundirektör
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Annonsera i KorsnäsNytt
 Annonspriser år 2017 (+ moms 24%)
 Svartvitt Färg

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

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

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, Roger 
Bergström. Caroline Åbacka, Kjell Nydahl 
och Helena Höglund-Rusk.
Framställning: Kenth Nedergård
Foton och material om inte annat nämns: 
Kenth Nedergård
Översättningar: Hans Frantz
Upplaga: 1200 exemplar

vad gör
han?

media modern

fortsättning följer...

det ser
de väl...
det ser
du väl...

...han har
skaffat
instagram! 
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Bygget av den nya läkta-
ren vid centralidrottsplanen i 
Korsnäs har inletts i mitten av 
september. Läktaren ska förses 
med vägg och tak och rymma 
ca 270 personer. Väggen målas i 
gult. Taket och stålbalkarna blir 
grafitgråa. 

I renoveringen av centralidrotts-
planen ingår läktarbygget och en del 
nyanskaffningar. På fotbollsplanen 
finns nya fotbollsmål och dessutom 
har en ny resultattavla och två nya 
avbytarbås anskaffats. I vår ska löp-
banorna, längd- och trestegsbanan 
samt kastringen förnyas. Kommunen 
kommer att begära in anbud på de 
arbetena i vinter. 

Den ursprungliga projektbudgeten 
gick på 550.000 euro och kommunen 
hade räknat med att få 165.000 euro 
i statsstöd (30%). Det verkliga bidra-
get blev 107.000 euro (25 % av kost-
naderna för idrottsplan och läktare, 
428 000 euro). Kommunstyrelsen 
gav tekniska nämnden tillåtelse att 
starta renoveringen av centralidrotts-
planen 3.7.2017. 

Entreprenör för byggande av läktare
Två entreprenörer har inläm-

nat anbud för byggande av läktare 
till centralidrottsplanen i Korsnäs 
kyrkby.

Det ekonomiskt mest fördelak-
tiga anbudet med avseende på lägsta 
pris kunde inte godkännas eftersom 
anbudet inte uppfyllde kriteriet gäl-
lande byggnadstiden. Det ekono-
miskt mest fördelaktiga anbudet med 
avseende på lägsta pris och som upp-
fyllde kriterierna i anbudsförfrågan 
hade inlämnats av Master Building 
Solutions. Företaget valdes därmed 
av tekniska nämnden 29.8.2017 till 
entreprenör för bygget.

Tekniska nämnden har uppgjort 
ett uppdaterat förslag till hur reno-
veringen anpassas till det bidrag 

Läktarbygge vid            
centralidrottsplan

renoveringsprojekt. I kommittén 
ingår Marcus Nordmyr, Sven-Erik 
Bernas, Katarina Wester-Bergman, 
Ulf Granås, Susanna Råholm, Roger 
Lindholm och Håkan Wester.

Älgtorn
Materialet från den gamla läktaren 

har blivit älgtorn. Korsnäs jaktföre- 
ning har rivit läktaren på talko och 
byggt nya älgtorn av materialet. 

Text och foto:Kenth Nedergård

som erhållits. Nämnden föreslår att 
renoveringen av idrottsplanen för-
verkligas med byggandet av läktaren 
och renoveringen av idrottsplanen 
för totalt 428.600 euro. En budget-
ändring görs i investeringsbudgeten 
så att den överensstämmer med det 
bidrag som erhållits. Därmed fick 
planerna att lägga konstgräs på den 
lilla träningsplanen strax söder om 
centralidrottsplanen läggas på is.

Kommunstyrelsen godkände 
18.9.2017 tekniska nämndens anpas-
sade kostnadsförslag för centra-
lidrottsplanens renovering.

Fullmäktige godkände 25.9.2017 att 
totalkostnaden för projektet i investe-
ringsdelen ändras från 550.000 euro 
till 429.000 euro.

Byggnadskommitté för               cen-
tralidrottsplanen

Kommunstyrelsen tillsatte 
21.8.2017 en byggnadskommitté, som 
skall övervaka centralidrottsplanens 

Läktarbygget vid centralidrottsplanen avancerar dag för dag.
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Motion om gymnastik-  
byggnad i Molpe

Camilla Ribacka och fem andra SFP-ledamö-
ter lämnade vid fullmäktigemötet 25.9.2017 in en 
motion om att ett planeringsanslag för en ny, fri-
stående gymnastiksalsbyggnad vid Molpe skola 
ska tas in i budgeten 2018 och att byggpengar ska 
reserveras 2019–2020. 

Samtidigt skulle kommunen utröna hur Molpe skolas 
kök kunde bli mera funktionellt.

Den nuvarande gymnastiksalen finns i ett förstorat 
klassrum på cirka 100 kvadratmeter. Två väggar täcks av 
fönster och i två av hörnen står skrymmande ventilations-
aggregat. I den situationsplan som gjordes inför förnyel-
sen av skolgården är en lämplig byggplats inritad.

En fristående gymnastiksal skulle även betjäna små-
barnspedagogiken vid Molpe daghem samt kvälls- och 
helgtid även utomstående aktö rer, som medborgarinstitut 
och olika föreningar.

Invigning av Molpe utegym

Nathalie Nystrand fick äran att klippa invigningsbandet assisterad av 
Hanna Blomqvist och Marcus Granqvist från Molpe Uf.

Lördagen den 30 september 
invigdes ett nytt tillskott på ute-
området i Molpe. Molpe Uf:s 
utegym, som byggts med pro-
jektpengar och på talko invig-
des på ett hälsosamt sätt.

Jonas Lindholm presenterade bak-
grunden till utegymmet.  

IF Fyren hade i många samarbetat 
med Molpe Uf kring en dans. Efter 
att samarbetet avslutades, fortsatte 
de idrottsaktiva i Molpe att ställa upp 
som funktionärer. Molpe uf lovade 
att i gengäld en dag skall försöka för-
verkliga någon form av utegym i byn. 

Utegymmet blev verklighet när 
Aktion Österbotten utlyste temapro-
jektet Friskinvest. Molpe Uf sökte 
bidrag för utegymprojektet och 
Aktion Österbotten bidrog med 50 % 
av kostnaderna. Övriga bidragsgivare 
är Molpe samfälligheter och Victor 
Ollqvists stiftelse samt föreningens 
egna medel. Korsnäs kommun arren-
derar marken som gymmet står på. 

Totalkostnaden för utegymmet blev 
15 489 € inklusive moms.

Molpes mest kända idrottare för 
tillfället Nathalie Nystrand fick äran 
att officiellt inviga utegymmet med 
bandklippning. Kommundirektör 
Christina Båssar och kommunsty-
relsemedlem Camilla Ribacka över-
lämnade en aktivitetspresent från 
Korsnäs kommun.

Molpe Uf:s ordförande Hanna 
Blomqvist, själv aktiv idrottsmän-
niska, såg fram emot många utma-

nande stunder vid utegymmet. Hon 
hade också förberett en cirkelträning, 
som visade hur man kan utnyttja de 
olika delarna på utegymmet på bästa 
möjliga sätt. 

Så småningom blev det full fart på 
utegymmet när såväl stora som små 
idrottare tog sig an de olika uppgif-
terna. Molpe Uf hade även förberett 
hälsosam äppel- och morotsjuice och 
energichokladkaka för premiärbesö-
karna.

Text och foto: Kenth Nedergård

Motion om bidrag             
för konstgräsplanen

Roger Bergström och Mirza Hodzic lämnade 
25.9.2017 in en motion om att kommunen med 
det snaraste bör söka om nytt bidrag för konst-
gräsplanen.

De anhåller om att Korsnäs kommun i skyndsamt förfa-
rande ansöker om möjliga bidrag för den redan planerade 
konstgräsplanen invid centrealidrottsplanen i Korsnäs. 
De önskar även att budgetmedel för konstgräsplanen intas 
i kommunens investeringsbudget för år 2018 och investe-
ringsplanen för år 2019. 

Behovet av en konstgräsplan i bygden är konstaterad 
och alldeles uppenbart nödvändig för skol- och ungdom-
sverksamheten samt särskilt för den aktiva fotbollsverk-
samheten. 

Korsnäsbygden har ett representationslag i division 3, 
vilket kräver kommunens samhällsansvar i form av för-
verkligande av en konstgräsplan i Korsnäs.
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Kust-Österbottens 
samkommun (K5)

Kust-Österbottens samkom-
mun har begärt in utlåtande om 
budget 2018 och verksamhets-
plan 2020-2021. 

Kust-Österbottens samkommun 
budgeterar år 2018 med 322.599 
euro i betalningsandelar för 
Korsnäs kommun, d.v.s 28.332 
euro högre än budget 2017 (exkl. 
landsbygdsförvaltningen). 

Personalen planeras utökas år 
2018 med en talterapeut för äldre 
och en näringsterapeut.

Därtill finns budgetmedel för 
rehabiliteringskoordinator som 
för tillfället är en tidsbestämd 
befattning under tiden 1.9.2016-
31.12.2017. Utvärdering av 
befattningen som rehabiliterings-
koordinator skall göras hösten 
2017.

Vård- och omsorgsnämnden har 
behandlat budgetförslaget och 
verksamhetsplanen vid samman-
trädet 15.8.2017. Nämnden anser 
att kommunens budgetramar är 
strama och Kust-Österbottens 
samkommun måste granska kost-
naderna och verksamheten ytterli-
gare inför budget 2018. Vård- och 
omsorgsnämnden godkänner inte 
några personalutökningar år 2018. 
Talterapi för äldre kan ske via 
köptjänst om behov uppstår.

Kommunstyrelsen omfattade 
21.8.2017 vård- och omsorgs-
nämndens förslag till utlåtande.

Kommunal 
andel till Centria 
yrkeshögskola

Centria yrkeshögskola har 
under åren 2004 till 2017 haft 
ett flertal projekt i syfte att 
utveckla pälsbranchen. Future 
FUR och Future FOX har under 
de senaste åren satsat på vidare-
förädling av pälsprodukter och 
försökt hitta nya marknads-
områden för den finländska 
blåräven. Projekten har fått 
internationell erkänsla och 
berättigad uppmärksamhet.

För att fortsätta att stöda och 
utveckla pälsbranschen och för att 
trygga Centrias pälsutbildning i 
Campus Allegro i Jakobstad, anhåller 
nu yrkeshögskolan om att kommu-
nerna stöttar verksamheten med totalt 
107.000 euro per år i fem års tid.

Kommunstyrelsen beslutade 
18.9.2017 att stöda Centria yrkeshög-
skolas pälsutbildning i Campus Alle-
gro med ett belopp om 1.344,59 euro 
per år under åren 2017-2021.

Kårkulla          
samkommun 

Kårkulla samkommuns sty-
relse ber om utlåtande om 
budget och ekonomiplan för 
åren 2018-2020.

Kommunernas priser bibehålls 
överlag enligt år 2017 års nivå. 
Korsnäs kommuns betalningsandelar 
ökar 1,20 % enligt budgetförslaget. 
Detta trots att kostnaderna för miss-
brukarvården ej längre finns med.

Vård- och omsorgsnämnden före-
slog 15.8.2017 att budget och ekono-
miplanen för Kårkulla samkommun 
för år 2018-2020 godkänns.

Kommunstyrelsen godkände 
21.8.2017 Kårkullas budget och eko-
nomiplan för år 2018-2020.

Korsnäs kommuns 
hembygdsfond

Kommunstyrelsen beslu-
tade 21.8.2017 att av 2016 års 
avkastning för Korsnäs kom-
muns hembygdsfond dela ut 
5 000 euro till de i testamentet 
nämnda föreningarna, Korsnäs 
bibliotek och Lärknäs åldrings-
hem och enligt den fördelning 
som stipuleras i fondstadgan för 
hembygdsfonden.

Lärknäs åldringshem erhåller 
1.000 euro, Korsnäs hembygdsför-
ening 750 euro, Föreningen Präst-
gårdsmuseet i Korsnäs r.f. 500 euro, 
Idrottsföreningen Fyren r.f. 750 euro, 
Korsnäs fotbollsförening-75 r.f. 750 
euro, Korsnäs Mine Center r.f. 750 
euro, Korsnäs bibliotek 250 euro och 
Korsnäs scoutkår r.f./ (Korsnäs för-
samlings scouter, för ungdomsarbete 
m.m.) 250 euro.  

Motion om service-
boende i Molpe

Vid fullmäktigemötet den 
22.5.2017 lämnade Måns 
Holming m.fl in en motion om 
etablerandet av ett servicebo-
ende i Molpe.

Undertecknarna av motionen 
önskar att kommunen ska säkerställa 
att servicen finns i tillräcklig omfatt-
ning nära kommunens invånare även 
i framtiden. Man efterlyser i motio-
nen att kostnaderna för ett nytt och 
modernt serviceboende för äldre, ca 
10-15 platser i likhet med det som 
byggts på Bergö skulle förverkligas 
på det tomtområde som utgör f.d. 
Molpe uf:s tomt i Molpe.

För att få exaktare uppgifter om pro-
jektets kostnader och behov, behövs 
en mer detaljerad planering. Kom-
munstyrelsen föreslog 21.8.2017 att 
ett planeringsanslag om 20.000 euro 
intas i ekonomiplanens investerings-
del till år 2019.
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Politiska referensgruppen 
vid Österbottens förbund

Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund 
tillsatte den 24 april 2017 ett temporärt bered-
ningsorgan med 18 medlemmar. Beredningsorga-
net har inlett sitt arbete i maj. 

För att bistå det temporära beredningsorganet i dess 
arbete tillsätter Österbottens förbund en politisk referens-
grupp, till vilken kallas företrädare för Österbottens för-
bunds medlemskommuner och personalen. 

Kommunstyrelsen utsåg 21.8.2017 kommunstyrelsens 
ordförande Sven-Erik Bernas som ordinarie ledamot 
och fullmäktiges ordförande Marcus Nordmyr som hans 
ersättare till den politiska styrgruppen vid Österbottens 
förbund från Korsnäs kommun.

Grundlagsutskottets utlåtande har inneburit 
att den planerade social- och hälsovårdsreformen 
kommer att omarbetas. Det nya lagförslaget tas 
fram som ett tjänstemannaarbete under sensom-
maren och hösten och beräknas komma på en ny 
utlåtanderunda före julen 2017. 

I grundlagsutskottets utlåtande konstateras följande:
1. Bolagiseringstvånget för landskapen kan inte genom-

föras i den föreslagna formen. Landskapen måste få 
avgöra själva i vilken mån man vill privatisera service-
produktionen och med vilken tidtabell. Eftersom landska-
pen i sista hand är ansvariga gentemot sina invånare att de 
erhåller den service som de har rätt till.

2. Frågan om överföring av förvaltning, uppgifter och 
tjänster från den offentliga sektorn till den privata kommer 
att kräva mer detaljerad lagstiftning som antagligen finns 
med i lagpaketet som kommer på utlåtande under hösten 
2018.

3. Det finns inget som strider mot grundlagen i själva 
grundtanken att överföra kommunernas social- och hälso-
vårdsproduktion till en ny regional nivå, landskapsnivån.

Vård- och omsorgsnämndens utlåtande
Vård- och omsorgsnämnden i Korsnäs framhöll 

15.8.2017 följande i sitt utlåtande om social- och hälso-
vårdsplaneringen i Österbotten: 

• Det är viktigt att ha en fungerande och tillräcklig 
bas-/närservice utgående från kommuncentra för att 
minska behovet av specialvård.

• Områden bör skapas där sektoröverskridande ser-
vice ges.

• Servicens närhet till invånarna är viktigt framförallt 
gällande service som ges ofta.

• Personalen skall ges anställningstrygghet i ett så 
tidigt skede som möjligt för att undvika att kom-
petent och behörig personal övergår till andra upp-
gifter.

• Ett nära samarbete behöver ske med kommunernas 
personal gällande planeringen.

Vård- och omsorgsnämnden ansåg att nya/komplette-
rade arbetsgrupper behöver få klara och konkretiserade 
riktlinjer för sitt fortsatta arbete. Planen behöver konkre-
tiseras. Vård- och omsorgsnämnden konstaterar därtill att 
Korsnäs i vissa grupper har räknats med i mittersta regio-
nen och i vissa arbetsgrupper i region syd.

Kommunstyrelsens utlåtande
Kommunstyrelsen omfattade 21.8.2017 vård- och 

omsorgsnämndens förslag till utlåtande och tillade:
Om bolagiseringstvånget slopas ur lagstiftningen anser 

kommunstyrelsen i Korsnäs att Österbottens sote-land-
skap ska sträva till att bilda en övergripande helhet för 
social- och hälsovården i den offentliga sektorns regi och 
undvika att privatisera den service som kommunerna och 
dess invånare har byggt upp med sina skattemedel. Det 
ger även en större trygghet till den del av kommunernas 
personal som ska överföras till landskapet.

När nu kommunalvalet har hållits och nya förtroen-
devalda påbörjat sin mandatperiod i olika kommunala 
organ, så kunde även arbetsgruppernas sammansättning 
ses över och eventuellt kompletteras. Korsnäs kommun 
har ingen representant i det temporära beredningsorga-
net och kunde med fördel ha fler representanter i de olika 
arbetsgrupperna.

Social- och hälsovården i Österbotten

Byggande av avloppsledning 
i norra Harrström

I årets investeringsbudget finns 189.000 euro för 
byggande av avloppsledning i norra Harrström. 
Dessutom finns 22.000 euro för anskaffning av två 
avloppspumpstationer. Arbetet skall vara färdig-
ställt 30.11.2017.

Anbudsförfrågan för byggande av avloppsledning i 
norra Harrström har annonserats på Hilma och utsänts till 
sex jordbyggnadsentreprenörer. Inom utsatt tid 27.7.2017 
hade fem anbud inkommit. Samtliga anbud uppfyller de 
kriterier som ställts i anbudsförfrågan.

Tekniska nämnden föreslog 29.8.2017 att Lillhagens 
Gräv som avgett det ekonomiskt mest fördelaktiga väljs 
som entreprenör för projektet.

Kommunstyrelsen godkände 18.9.2017 tekniska nämn-
dens förslag.
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Kommunstyrelsen beslöt på sitt sammanträde 
13.2.2017 att en revidering och förstoring av 
detaljplaner i Korsnäs kyrkby centrum skall inle-
das.

Planläggningsområdet omfattar de centrala delarna av 
Korsnäs kommuncentrum i kyrkbyn. Området som plan-
läggs finns väster om Strandvägen, och avgränsas från 
Norrbyvägen i norr till Kyrkobyvägen i söder. Hela Kyr-
kobyvägen omfattas av planläggningen.

Huvudsyftet med detaljplaneringen är att sammanfoga 
samtliga på området befintliga detaljplaner till en ny 
enhetlig plan på ny baskarta. På så vis får kommunen en 
enhetlig och aktuell detaljplan över kommunens centru-
mområde.

PDB-program
Planläggningskonsulten Ramboll har uppgjort pro-

gram för deltagande och bedömning för Korsnäs kyrkby 
detaljplan.

Kommunstyrelsen godkände 18.9.2017 att Program-
met för deltagande och bedömning för Korsnäs kyrkby 
detaljplan kungörs.

Under våren-sommaren 2017 uppgörs en ny baskarta 
över hela området, vilken kommer ligga till grund för pla-
neringen.

Följande inventeringar/utredningar kommer att uppgö-
ras:

• Naturinventering
• Byggnadsinventering
• Kulturmiljöinventering

Korsnäs kyrkoby detaljplan

Det preliminära området för den nya detaljplanen 
för Korsnäs kyrkoby.

Målet är att detaljplanen skall vara klar för behandling 
i kommunfullmäktige under sommaren/hösten år 2018.

ÖSTERBOTTENS ORGANISATIONSFORUM 2017:

KOM MED OCH UTVECKLA 
LANDSKAPET!
Tid: tisdag 10.10.2017 kl. 15.00–19.00 (Kom när du vill!)
Plats: Cumulus Resort Tropiclandia (Kärleksstigen 3, Vasa)
Anmälningar: senast 2.10 på www.lyyti.in/forum2017
Det är gott att bo och leva i landskapet Österbotten. Målet 
med landskapsreformen är att det ska bli ännu bättre här!

Vi bjuder in dig till det första 
organisationsforumet i Österbotten 
för att diskutera organisationernas och 
föreningarnas roll i utvecklingen av det nya 
landskapet.
I Österbotten ser vi landskapsreformen som en möjlighet att 
stärka landskapet i ett brett samarbete och tillsammans med 
invånarna. 

Organisationerna och föreningarna är en viktig del i det hela, 
och deras kunskap och erfarenhet behövs när vi utvecklar 
servicen i det nya landskapet.
Oavsett om du deltar eller inte hoppas vi att du besvarar 
en kort enkät på förhand. Resultaten offentliggörs vid 
organisationsforumet. Enkäten finns på adressen www.lyyti.fi/
questions/941de3870b.
Forumet är avgiftsfritt och tvåspråkigt. Kaffeservering.
VÄLKOMMEN!
Mera information om landskapsreformen finns på 
http://2020.osterbotten.fi.

I samarbete | Yhteistyössä:
Österbottens förbund | Pohjanmaan liitto, SOSTE Suomen 
sosiaali ja terveys ry, Vasanejdens Föreningar rf. | Vaasan 
Seudun Yhdistykset ry.
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Vindkraften kommer och går 
- nya vindkraftverk i Harrström 

Vindkraftverken på 
Bredskär i Molpe 
monterades ned och 
demonterades för 
återvinning i början av 
hösten.

Två ståtliga vindkraftverk monte-
rades på plats i mars 2017.

Finlands första vindkrafts-
park i Molpe blev 26 år. I 
början av hösten 2017 montera-
des möllorna Bella, Ella, Stella 
och Hella ner. Parken anlades 
1991 och invigdes av riksdagens 
talman Ilkka Suominen den 23 
januari 1992. 

Under sin livstid har de producerat 
nästan 25 gigawattimmar energi och 
nu har de nått slutet på sin livscykel. 
Vindkraftsparken ägs sedan 2009 
av Vasa Elektriskas dotterbolag VS 

Vindkraft. Bolaget ansökte om bygg-
nadslov för anläggande av ersättande 
kraftverk år 2008. Ansökan revidera-
des år 2012, men är inte längre aktu-
ell.

- Några ersättande vindkraftverk är 
inte planerade, berättar projektchef 
Jyrki Rajala på Vasa elektriska.

- Dagens vindkraftverk är mycket 
större och högre och platsen ute på 
Bredskär är inte längre lämplig som 
placering för moderna vindkraftverk. 
Landsvägen och bebyggelsen finns 
allt för nära. Det finns inte heller 

någon ekonomi i enskilda vindkraft-
verk, förklarar han.

Efter demonteringen täcks beton-
gresterna med krossgrus så att det 
inte längre syns några spår av vind-
kraftverken i terrängen. 

Vasa elektriska samarbetar numera 
med Etelä-Pohjanmaan Voima kring 
vindkraft och satsar på andra områ-
den. EPV Tuulivoima har de senaste 
anlagt stora vindkraftparker i Tork-
kola i Lillkyro, i Ilmajoki och som 
bäst byggs en park i Ömossa i Kris-
tinestad.

Text och foto: Kenth Nedergård

Finlands första vindkraftspark - ett minne blott

Nära kommungränsen i söder 
står sedan vårvintern 2017 två 
vindkraftverk och producerar 
el. Harrström Vindpark Ab, 
som är ett dotterbolag till est-
niska Kaspervik Vind OÜ har 
tillstånd för byggande av två 
vindkraftverk till på samma 
område. 

De två vindkraftverken, som finns 
på plats, är 105 m höga 3 MW Vestas 
V90 och har tidigare varit i använd-
ning i Nederländerna, men där bytts 
ut mot ännu större kraftverk. De två 
återstående vindkraftverken blir nya 
av samma modell och kommer att 
uppföras våren 2018.

Lokalt har samarbetet fungerat 
utmärkt. Bland annat Jordbyggnad 
Dan-Erik Karlsson från Taklax, Peta-
lax Elbyrå och TJ Holmback från 
Malax har varit engagerade i bygget.

- Samarbetet med kommunen har 
gått smidigt och samarbetet med de 
lokala underentreprenörerna har gått 
utan bekymmer, konstaterar projekt-
chef Alan Senkel per epost.

Alan Senkel sköter de finländska 
vindkraftsprojekten.

Harrström Vindpark finns inte med 
i det gamla stödsystemet med stöd 
via inmatningstariffen. Men tack 
vare att kraftverken är begagnade är 
anläggningskostnaderna ungefär en 
tredjedel lägre än för nya kraftverk. 

Förutom vindkraftsparken i Harr-
ström har bolaget intressen i andra 
lokala vindkraftsparker. 

- Efter att vindkraftsparken i Harr-
ström är klar, planerar vi att fortsätta 
med vårt projekt i Ribäcken, berättar 
Alan Senkel.

- Vi hoppas kunna bygga de tre 
första vindkraftverken under hösten 
2018 och de två sista under 2019.  

Elproduktionen i Harrström kommer 
när den står klar att täcka förbruk-
ningen i cirka 6 000 egnahem.
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Byggnadslov och 
åtgärdstillstånd

Tillsynsnämnden har vid sammanträdet 8.8.2017 godkänt föl-
jande ansökningar om byggnadslov och åtgärdstillstånd.
Byggnadslov
Byggare  Lägenhet  Ändamål
Tom Nyfors  Harrström 9:52  Ny brokvist, renovering vind
Ann-Len Westlin  Harrström 2:230  Fritidshus
Peter Hofman  Korsnäs 12:156  Ekonomibyggnad
Korsnäs församling  Korsnäs 1:29  Teknikbyggnad
Korsnäs församling  Korsnäs 1:29  Klockstapel renoveras
Korsnäs församling  Korsnäs 1:29  Kyrka, installation av 
  handikapptoalett m.m.
Molpe jaktförening rf Molpe 9:128  Förråd-skyddstak
J Nygård o M Stenbacka  Molpe 36:6  Gäststuga
Martin Nygårdas  Molpe 10:142  Biltak
Tom Westerholm  Taklax 12:32  Tillbyggnad servicehus

Åtgärdstillstånd
Byggare  Lägenhet  Ändamål
Bjarne Hofman  Korsnäs 876:2  Förråd
Åsa Holmblad  Korsnäs 8:105  Tillbyggnad skjul 
Fredrik Nyståhl  Korsnäs 11:89  Skyddstak
Stonebreaker Kb  Korsnäs 33:14  Glasskiosk
Naw Kalu Aye  Molpe 10:211  Hobbyväxthus
Molpe marthaförening rf Molpe 7:108  Fasadändring förråd
Carina Nyström  Molpe 9:74  Fasadändring bostad
Erik Pettersson  Molpe 10:72  Skyddstak

Anmälningsärenden
Byggare  Lägenhet  Ändamål
Johan Rusk  Korsnäs 876:2  Förråd med utedass
Ralf Överholm  Korsnäs 18:78  Förråd
P Koivuaho-Sippola  Molpe 10:182  Grilltak
Henry Rönnberg  Molpe 7:69  Lusthus

Undantagslov 
Hans Lundgren har anhål-

lit om undantagslov i avsikt att 
ändra fritidsbostaden till bostad 
för fast boende på lägenheten 
Berglund 15:1 i Harrström på 
fastställd strandgeneralplan.

Området är en del av strandgene-
ralplanen och i planen har området 
beteckningen (RA) område för fri-
tidsbostäder.

Tekniska nämnden föreslog 
29.8.2017att undantag i enlighet med 
171§och 172 § MBL kan beviljas, 
med följande motiveringar:

Nämnden konstaterar att byggplat-
sen uppfyller de krav för ändring av 
fritidsbostad/-tomt till fast boende 
enligt kommunstyrelsens beslut 
26.3.2002 § 86.

Byggnaden är ansluten till egen 
vattenbrunn och avloppsvattnet leds 
till en sluten cistern. Grannarna har 
inget att anmärka på ansökan.

För undantagslovet debiteras 
sökanden 150,40 euro.

Beslutet ges efter anslag. Nytt 
bygglov bör sökas för ändring av 
användningsändamålet från fritids-
bostad till bostad.

Egnahemshus i Molpe
Jan-Erik Åkersten har anhållit om 

undantagslov i avsikt att uppföra ett 
egnahemshus om totalt 163 m2 på 
lägenheten Stenback 7:107 i Molpe, 
på fastställd strandgeneralplan.

Området är en del av strandgene-
ralplanen och i planen har området 
beteckningen

RA (Område för fritidsbostäder).
Tekniska nämnden föreslog 

29.8.2017 att undantag i enlighet med 
171§ och 172 § MBL kan beviljas 
med följande motiveringar:

Nämnden konstaterar byggplat-
sen uppfyller de krav för ändring av 
fritidsbostad/-tomt till fast boende 
enligt kommunstyrelsens beslut 
26.3.2002 § 86. 

Byggnaderna kan anslutas till 
Molpe vatten Ab:s vattenlednings-
nät och att avloppsvattnet leds till en 
sluten avloppscistern. Tomten grän-
sar till en befintlig enskild väg.

För undantagslovet debiteras 
sökanden 150,40 euro.

Beslutet ges efter anslag. Innan 
byggandet påbörjas bör bygglov 
sökas.

Bastu till gäststuga
Mikael Sten har anhållit om undan-

tagslov för ändring av planerad bastu 
till gäststuga på lägenheten Som-
marbo 14:61 i Korsnäs, vilket leder 
till en överskridning av gäststugans 
våningsyta med 6 m2.

Tekniska nämnden föreslog 
29.8.2017 att undantag i enlighet med 

171 § och 172 § MBL kan beviljas. 
Nämnden anser att det inte finns något 
hinder i beviljandet av undantagslov. 
Ändringen av användningsändamålet 
från bastu till gäststuga överskrids 
med 6 m2. Den totala byggrätten 
överskrids inte. Grannarna har inget 
att anmärka på ansökan. Beslutet 
delges efter anslag. För undantagslo-
vet debiteras 150,40 euro.

Kommunstyrelsen godkände 
18.9.2017 undantagslov för samtliga 
ansökningar i enlighet med tekniska 
nämndens förslag.
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Kommunens huvudbokfö-
rare Stig Törnroos avslutar sitt 
arbete p.g.a. uppnådd ålders- 
pension vid årsskiftet 2017/ 
2018. Detta medför en del för-
ändringar inom allmänna och 
ekonomiförvaltningens perso-
nal.

Tf. huvudbokförare
Kommunens nuvarande bokförare/ 

kanslist Annika Träsklund har med 
tjänstemannabeslut anställts som tf. 
huvudbokförare t.o.m. 31.10.2018.

Samtidigt har Träsklund beviljats 
arbetsledigt från sin ordinarie befatt-
ning som bokförare/ kanslist för mot-
svarande tid.

Tf. vik. bokförare/kanslist
Minna Söderholm har sedan 

15.12.2016 arbetat som kommunens 
vik. bokförare/ kanslist inom all-
männa förvaltningen. Den ordinarie 
bokföraren/kanslisten kommer att 
arbeta som tf. huvudbokförare fram 
till 31.10.2018.

Kommunstyrelsen beslutade 
därmed 18.9.2017 förlänga Minna 
Söderholms arbetsavtal för tiden 
15.10.2017-31.10.2018.

Tf. kanslist
Sol-Britt Båskman har sedan 

våren 2015 arbetat som kommunens 
tf. kanslist inom allmänna förvalt-
ningen, med en anställningsprocent 
på 50 %. 

Kommunstyrelsen beslutade 
18.9.2017 förlänga Sol-Britt Båsk-
mans arbetsavtal för tiden 1.10.2017-
31.10.2018.

Vatten- och avloppsskötare
Befattningen som vatten- och 

avloppsverksskötare har utannon-
serats. Kompetenskraven för befatt-
ningen är ingenjör eller tekniker, 
alternativt motsvarande kunskaper 
genom arbetslivserfarenhet. 

Inom utsatt tid 18.8.2017 hade sex 
ansökningar inkommit. Fyra av de 
sökanden har intervjuats 28.8.2017.

Tekniska nämnden beslutade 
29.8.2017 att välja Roland Wester-
back till vatten- och avloppsverksskö-
tare med en prövotid på 4 månader. 
Till reserv utsågs Peter Sandholm.

Tekniska nämnden beviljade på 
samma möte Per-Erik Nordmyr 
befrielse från sin befattning som vat-
tenverksskötare i och med ålderspen-
sionering fr.o.m. 1.2.2018.

Valnämnder och 
valbestyrelse

Kommunstyrelsen utsåg 
21.8.2017 medlemmar och ersät-
tare till valnämnder och valbe-
styrelse inför mandatperiodens 
kommande val.

För varje röstningsområde tillsattes 
en valnämnd. För förhandsröstning 
som verkställs i anstalter tillsattes en 
valbestyrelse. Till valförrättare vid 
hemmaröstningen föreslås valbesty-
relsens medlemmar och ersättare.

Valnämnden Molpe
Boris Foxell, ordf., Kristoffer 

Rusk, viceordf, Lise-Lott Prost, 
Jimmy Sahlberg och Susanne Hägg-
dahl. Ersättare: Ralf Rusk, Jan-
Erik Strandberg, Helena Sten, Alex 
Ravald, Linda Backgren-Holm och 
Mona Gullblom.

Valnämnden Korsnäs kby
Mats Ståhl, ordf., Mikael Lager-

ström, viceordf., Pia Södergran, 
Michaela Andtsjö och Christina 
Ravals. Ersättare: Marit Blomqvist, 
Birgitta Mannfolk, Eelis Kammonen, 
Håkan Fiskars och Jan-Erik Åker-
sten.

Valnämnden Harrström
Lars-Erik Mannfolk, ordf., Karl-

Erik Juthborg, viceordf., Gunilla 
Bylund ,Britta A Nyfors och Anneli 
Helenelund. Ersättare: Tomas Back-
holm, Agneta Granskog, Christer 
Nordmyr, Christer Karlsson och 
Dennis Wide.

Valnämnden Taklax
Ulf Vägar, ordf., Stefan Vestén, 

viceordf., Anette Bjurbäck, Tom Wes-
terholm och Anna Granås. Ersättare: 
Marina Sandholm, Niclas Björkqvist, 
Rosita Eklund, Andreas Sandholm 
och Katarina Westerlund.

Valbestyrelsen; Lärknäs/ Annahem-
met, Buketten

Clas Westerholm, ordf. Britta A 
Nyfors, viceordf och Helena Sten. 
Ersättare:  Berit Böling, Michaela 
Andtsjö och Bengt Holtlund.

Taxitillstånd
Närings-, trafik- och miljöcentra-

len fastställer årligen maximiantalet 
taxitillstånd per kommun. NTM-cen-
tralen vill ha kommunens utlåtande 
om huruvida antalet taxibilar är till-
räckligt, om antalet fordon som är 
tillgängliga samt om taxitjänsternas 
kvalitet i kommunens område. 

I Korsnäs kommun finns år 2017 
fyra taxitillstånd för personbilar och 
ett tillstånd för personbil som uppfyl-

ler tillgänglighetskraven, totalt fem 
tillstånd. 

Kommunstyrelsen gav 18.9.2017 
som utlåtande till NTM-centralen att 
antalet taxitillstånd i kommunen för 
närvarande är lämpligt och att det är 
viktigt att taxitillstånd vid förnyande 
beviljas åt trafikanter som är bosatta 
på orten för att garantera närheten till 
kunderna.

Nya vatten- och avloppsverks- 
skötaren Roland Westerback.

Personalärenden
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Korsnäs kommuns  
stipendiefond

Korsnäs kommuns stipendiefond grundades 
av fullmäktige i Korsnäs år 2001 genom att 
mantalskommunens kassa överfördes som 
grundplåt till stipendiefonden. Därefter har 
fullmäktige i Korsnäs överfört tilläggskapital 
av kommunens egna medel till stipendiefon-
den för att skapa förutsättningar för att ge en 
tillräcklig avkastning för att utdelningar från 
fonden skall kunna ske.
Fonden riktar sig till studerande som INTE 
studerar vid Åbo Akademi. Stadgan för 
Korsnäs kommuns stipendiefond har uppgjorts 
och godkänts av fullmäktige. 
Stipendier kan beviljas för vår- och hösttermin:
• Elever som deltar i högskole- och yrkeshög-

skoleutbildning i hemlandet.
• Elevens hemort bör vid beviljande av sti-

pendium vara Korsnäs kommun.
En enskild elev kan beviljas stipendium för:
• högst 10 terminer för yrkeshögskoleutbild-

ning,
• högst 10 terminer för högskoleutbildning,
• maximalt 10 terminer för en enskild elev.

Fullständiga ansökningar lämnas in till Korsnäs 
kommun senast 31.10.2017 kl 16.00. För-
senade ansökningar beaktas inte. Ansökning-
arna kan kompletteras t.o.m. 15.11.2017 kl. 
16.00.
I ansökan ska ingå:
• Ansökningsblanketten
• Senaste beskattningsintyg och
• Utdrag ur studieregistret, underteckning/ 

stämplat av skolan (närvarointyg för första 
terminens studerande).

Sökanden skall vara mantalsskriven i Korsnäs 
kommun senast 31.12 året innan stipendiet 
ansöks.

AC Silverbergs         
stipendiefond

Stipendier för studerande inskrivna vid Åbo 
Akademi lediganslås att sökas både vår- och 
hösttermin.
Stipendier från AC Silverberg stipendiefond 
kan beviljas studerande inskrivna vid ÅA 
enligt följande kriterier:
• Elevens hemort bör vid beviljande av sti-

pendium vara Korsnäs kommun.
• En enskild elev kan beviljas stipendium för 

högst 10 terminer 
Därtill kan för kompletteringsstudier/vuxenstu-
derande vid Åbo Akademi beviljas:
• Stipendium på 50 % av heltidsstuderandes 

stipendier
• Stipendiet beviljas för högst 4 terminer för 

kompletteringsstudier

Fullständiga ansökningar lämnas in till Korsnäs 
kommun senast 31.10.2017 kl 16.00. För-
senade ansökningar beaktas inte. Ansökning-
arna kan kompletteras t.o.m. 15.11.2017 kl. 
16.00.

I ansökan ska ingå:
• Ansökningsblanketten
• Senaste beskattningsintyg och
• Utdrag ur studieregistret, underteckning/ 

stämplat av skolan (närvarointyg för första 
terminens studerande).

Sökanden skall vara mantalsskriven i Korsnäs 
kommun senast 31.12 året innan stipendiet 
ansöks.

Ansökningsblanketter för båda stipendiefon-
derna finns på kommunens hemsida under 
adressen http://www.korsnas.fi/kommunen/
blanketter/

Ansökan om stipendier
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Hösthälsningar från Lärknäs

Tack till Maggie Haga för en 
trevlig utfärd från Lärknäs till 
Hagis gårdstun.

 Djurbesök på Lärknäs.

Tack till Elsie 
Karlsson som bjöd 
Lärknäs på tårta.

Odlat på Lärknäs.
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Stödutbetalningsinfo
Från och med den 5 oktober påbörjas utbetalningen 
av kompensationsersättningen, ett förskott på ca 85 %.  
Inom oktober utbetalas även växthusstödets restbe-
lopp på 40 %.

November : Miljöersättningen, miljöförbindelsen utbe-
talas som ett förskott på 85 % . Även ersättningen för 
djurens välbefinnande för perioden 01.01-30.06. För-
skottet är ca 50 %.

December: Grund och förgröningsstödet, Stöd till 
unga jordbrukare (EU) och bidrag för jordbruksgrödor 
utbetalas till 95 %.  Kompensationsersättningens slut-
liga belopp utbetalas. Hela stödsumman för nordligt 
hektarstöd , stöd till unga odlare och stöd för sock-
erbeta. EU-bidrag för nötkreatur utbetalas för tiden  
01.01-15.9, ett förskott på 70 %.

Du kan kontrollera utbetalningar, dina uppgifter mm. 
på vipu.  https://vipu.mavi.fi/login.jsp.

Läs mera på Mavis hemsida : http://www.mavi.fi/sv/
utbetalning-och-tillsyn/utbetalning/odlare/Sidor/utbe-
talningstidtabell-hosten2017.aspx

Kom ihåg höstanmälan senast 31.10.2017
Alla som har sökt miljöstöd och har anmält växttäcke 
vintertid som en åtgärd  eller har åtgärden placering av 

flytgödsel i  åker  eller återanvändning av näringsäm-
nen och organiskt material. Lämna in dina uppgifter i 
Vipu senast 31.10.2017 Pappersblankett  465

Läs mera på Mavis hemsida  http://www.mavi.fi/sv/stod-
och-service/odlare/Sidor/hostanmalningar.aspx

Glöm inte bort att göra Kvalitetstest 
Kravet för miljöförbindelse är att ett kvalitetstest av 
åkerjorden görs under förbindelseperioden. Om du 
förbundit dig till miljöersättning 2015 ska du uppfylla 
kravet senast 30.4.2018.

Uppgifterna kan lämnas in i Viputjänsten på hösten, till 
exempel samtidigt med höstanmälan för miljöersätt-
ning. Pappersblankett 480, mer info på Mavis hemsida 
http://www.mavi.fi/sv/stod-och-service/odlare/Sidor/
kvalitetstest-av-akerjord.aspx

Granskarnas facebooksida
Kom ihåg att gå och kolla in granskarnas facebook-sida, 
där skriver de påminnelser om aktuella saker, såsom 
t.ex. fånggrödor + olika datum.

Man kan läsa inläggen även om man inte är 
medlem i facebook via denna länk: https://www.
facebook.com/Maatalouden-tuet-ja-valvon-
ta-Jordbrukets-st%C3%B6d-och-%C3%B6vervak-
ning-1594821580757630/

Blanketter
Har du inte möjlighet att inlämna blanketterna elektro-
niskt så fås pappersblanketterna från  nättjänsten Mavi.
fi eller så tar ni kontakt med lantbrukskansliet. 

Christina 0400-419517,  Leif 050-3361566  

e-post: förnamn.efternamn@kfem.fi
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Bronsmedaljörerna Korsnäs FF avslutade med seger

Lördagen 23.9 spelade Korsnäs FF 
sista hemmamatchen för i år. Det blev 
2-2 emot Pedersöre FF.

Spelårets sista match spelades borta på nya 
fotbollsstadion i Seinäjoki mot hittills obese-
grade SJK/Akatemia lördagen 30.9. Korsnäs 
FF avslutade säsongen på bästa sätt och vann 
över serieledarna med 3-1.

KoFF har som nykomling i division tre helt 
överraskat serien. Bronsplatsen är en fantas-
tisk prestation och vi gratulerar!

Storkorshamns jubileumslotteri   
Stöd fotbollsföreningens verksamhet genom 

att köpa Storkorshamn jubileumslotter.  Finns 
att tillgå på våra butiksdiskar.  Köp flera.  Fina 
vinster.

Text o foto: Roger Bergström I årets sista hemmamatch möttes Korsnäs FF och Pedersöre FF.



KORSNÄSNytt

15

Förskolans hälsning till Korsnäs 130 år
Barnen i kyrkoby förskola har 

önskat ge en present till Korsnäs 
kommun, som fyller 130 år i år.

Barnen har gjort förslag på nya 
Korsnässkyltar, som kunde hälsa väl-

kommen till Korsnäs.
Här intill finns ett urval av de skyl-

tar, som producerats i kyrkoby för-
skola.
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FÖRSAMLINGENS HÖSTVERKSAMHET HAR KOMMIT IGÅNG

Söndagsskolan samlas varje söndag kl. 11-12 i 
barn- och ungdomsutrymmet i församlingshemmet.

Kyrkans barntimme samlas måndagar kl 14-15 i 
Molpe bönehus och tisdagar kl. 18-19 i Taklax bönehus.

De äldres dag onsdagen den 11.10 kl. 13.30 i 
församlingshemmet i Korsnäs. Tema: Generationerna 
tillsammans. Medverkande: Korsdraget, äldrerådet, sko-
lelever rån förr och nu, Guy Kronqvist, Deseré Granholm, 
Johanna Björkman, Birgitta Norrvik.

Symöte i Korsbäck skola varannan måndag från 
16.10 kl.13.00. 

Symöte i Taklax bönehus varannan tisdag från 
17.10 kl. 13.00. 

Träffpunkten i Taklax bönehus varannan tisdag 
från 17.10 kl.19.00. 

Symöte i Molpe bykyrka varannan onsdag från 
18.10 kl. 13.00. 

Symöte i Harrström i Andelsbanken en gång per 
månad, med början torsdagen 19.10 kl.13.00. 

Vänstugan i Korsnäs församlingshem varan-
nan måndag med början 23.10 kl. 13.00.

Alla helgons dag infaller den 4.11. I samband med 
gudstjänsten kl. 11.00 tänder vi enligt vår sed ljus för 
de avlidna församlingsmedlemmar som blivit jordfästa 
här i sin hemförsamling sedan allhelgona i fjol. Om nära 
anhöriga önskar kan vi tända ljus också för avlidna med 
anknytning till Korsnäs som begravts på annan ort. Ring i 
så fall pastorskansliet, 044-4101800, eller skriv e-post till 
korsnas.pastorskansli@evl.fi.

KYRKAN RENOVERAS
Efter allhelgona stängs kyrkan för renovering och guds-

tjänster och förrättningar hålls över vintern i försam-    
lingshemmet.

NY PERSONAL
Församlingen har tre nya personer i sin personal. Som diakon under Hanna Östmans moderskaps- och föräldrale-

dighet har vi diakon Birgitta Norrvik. 
Församlingsmästartjänsten, som förr var en heltidstjänst, är nu två deltidstjänster. De nyanställda är Ann-Kristin 

Granqvist och Matias Nylund. Vi hälsar de nyanställda välkomna och önskar dem arbetsglädje!

Vik. diakon Birgitta Norrvik är 
anträffbar på tel. 0444101825, 
e-post: birgitta.norrvik@evl.fi.

Matias Nylund är en av våra två 
deltidsanställda församlingsmäs-
tare. Hans tel.nr är 044-4101822.

Ann-Kristin Granqvist är en av 
våra två deltidsanställda för-
samlingsmästare. Hennes tel.
nr är 044-4101832.
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Ett aktiebolag kräver att det finns ett 
aktieägaravtal, men vad bör det innehålla? 
Någon undrar över villkoren i affärslokalens 
hyresavtal. Det finns några frågor om innehå-
llet i företagets avtalsmodeller. Ett arbetsav-
tal borde också upprättas.

Företagare får svar på många relevanta frågor 
från rådgivarna på VASEK och Nyföretagscentrum 
Startia. Företagsrådgivarna är dock inga jurister, 
men vid behov rekommenderar de sina kunder att 
vända sig till experterna inom juridik.

Företagare kan ofta oroa sig för kostnaderna för 
juridiska råd, men nu är det möjligt att få hjälp i att 
kartlägga rättsliga frågor och även kostnadsfritt.

– Syftet med juristsparrningstjänsten är att göra 
tröskeln lägre att kontakta en jurist, och på det här 
sättet har det också fungerat. Avtal, som är livsvik-
tiga för företaget, får inte formuleras och absolut 
inte undertecknas utan noggrann och detaljerad 
genomgång av texten, påminner företagsrådgivare 
Sari Saarikoski.

– Diskussionerna vid företagsrådgivningen leder 
ofta till att vi tillsammans med kunden står inför 
det faktum att juridisk experthjälp krävs, men man 
kan också skicka oss e-post och beskriva ärendet 
som juristen ska ge svar på, berättar Kjell Nydahl, 
direktör för företagstjänster. – Vi förmedlar ärendet 
till någon av våra samarbetspartners och kommer 
tillsammans överens om en lämplig tidpunkt för mötet. 
Företagsrådgivaren deltar vid behov.

Kostnadsfri konsulthjälp
Sparrningstjänsten erbjuds av VASEK i samarbete 

med juristerna vid EY, KPMG, DKCO, Fondia, Roschier 
och Näsman & Båsk. Mötet är kostnadsfritt för kunden 
och tar cirka 30–60 minuter. Alla råd och eventuella 
lösningsförslag som ges under mötet är kostnadsfria.

– Ofta kommer man rätt så långt på de 30–60 minu-
terna, men kunden kan fortsätta vidare med samma 
jurist om så önskas. Företagaren står själv för kostna-
derna för fortsatta diskussioner, säger Nydahl.

Företagaren Lenita Kaivonen från Tähtipöly, besökte, 
på rekommendation av företagsrådgivare Sari Saari-
koski, Fondia för att träffa juristen Christel Finne.

– På Tähtipöly har det skett förändringar i den menin-
gen att företagets ”högkvarter” för närvarande finns i 
Åbo, där den andre grundaren, Virpi Jumisko, är verk-
sam. Jag fortsätter här i Vasa som enskild näringsidkare, 
men också under namnet Tähtipöly. I framtiden finns 
det möjligtvis även flera av oss Tähtipöly-företagare, 

Juridisk hjälp via VASEK 
- konfidentiellt och kostnadsfritt

därför är det viktigt att gå igenom alla nödvändiga avtal 
noggrant.

– Avtalen har ursprungligen utarbetats av en jurist, 
men eftersom de senare har blivit översatt från finska 
till svenska, ville jag ännu gå igenom dem med en 
jurist. Tillsammans med Christel fick jag i lugn och ro gå 
igenom avtalen punkt för punkt och kunde bli försäkrad 
om att jag har förstått innehållet i avtalen korrekt, och 
att det inte finns utrymme för tolkningsfrågor senare, 
berättar Kaivonen och fortsätter:

– Under en timme fick jag verkligen en hel del infor-
mation och jag får kontakta Christel ännu senare om det 
behövs. 

Läs mera: http://www.vasek.fi/foretagstjanster/
sparra-med-juristen/ 

Företagaren Lenita Kaivonen har använt sig av 
VASEKs juridiska tjänster.
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I  HARRSTRÖM  
UF-LOKAL 

FREDAG 13 OKTOBER 
KL. 15-18.30  

CAFÉET ÄR ÖPPET! 

POP UP SHOP 

VI VINTERBADAR 
vid Stormlyktan i Molpe  

 

Kom även du med och uppleva 
 den härliga känslan av badet. 

Bastun är varm alla söndagar kl. 18.00–21.00  
fr.o.m. den 15 oktober t.o.m. april 2018.  

Avgift 8 €/pers.  
Barn under 13 år i föräldraras sällskap badar 

gratis. 
 

Eventuella ändringar meddelas på  
Molpe bys hemsida: molpe.fi 

 

 
                                                                

  

Träffpunkt Spiron informerar...
Verksamhet på Korsnäsgården. Dörren är öppen mellan kl. 10-

13.00.

9.10 Komma på bättre tankar 1 med Hans  

         Engelholm

23.10 Komma på bättre tankar 2 med Hans     

           Engelholm

           Välkomna alla vuxna daglediga!

Arr. Psykosociala föreningen Träffpunkten rf. 

DE ÄLDRES DAG
Korsnäs kommun ordnar 
i samarbete med Korsnäs 
församling De äldres dag.

I år firas dagen den 11.10

kl. 13:30-15:30 i

församlingshemmet.

Välkomna!

Lunchträffar för företagare
Kommundirektör Christina Båssar och direk-
tör för företagstjänster på Vasek Kjell Nydahl 
samt ordförande för Korsnäs företagare Jan-
Erik Ravals informerar om aktuella saker för 
företagare och tar gärna emot förslag och 
ideer som kan skapa nya företag och arbets-
platser i Korsnäs. 

- Restaurang Matbiten i Korsnäs, onsdagen 
den 25 oktober 2017, kl. 11.00-12.30
- Restaurang Strandmölle i Molpe, torsdagen 
den 2 november 2017, kl. 11.00-12.30  

PS! Vi ger en lunchkupong till var och en som 
deltar i lunchträffarna i Korsnäs och Molpe. 

Välkommen!

www.foretagarcafe.fi
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KLÄDINSAMLING - LOPPIS  

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

gardiner, mattor, husgeråd mm. tas emot 
 

TISDAGAR kl. 13.00–18.00  
fr.o.m. tis. 3.10. t.o.m. tis. 5.12.2017. 

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

 
 

Mera information ger Anna-Mi Björkqvist 050 
3638056 

 
Baltikumvännerna r.f.  

                    

Sammanträden
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LIONS UNGDOMSUTBYTE
Nu är det dags för alla intresserade ung-
domar i åldern 17-21 år att söka till ung-
domsutbytet inför sommaren 2018. 
Intresserade bör kontakta Lars-Erik 
Nylund 0500-563 598 senast 1.12.2017.

KNORRLUND
Knorrlund-lotteriet har nu startat och lot-
terna säljs fram till december. Vinnarna 
meddelas i december i KorsnäsNytt.

Stipendieansökan till 
Korsnäs Lions Club Ungdomsfond
Kan sökas av mantalsskrivna studerande från Korsnäs, 
som går i skolor utanför Korsnäs eller Petalax.

Namn________________________________________

Adress________________________________________

Personsignum__________________________________

Skola_________________________________________

Kontonummer_________________________________

Ansökan inlämnas senast 31.10.2017 till 
LC Korsnäs/Lis-Britt Södergran, Kyrkobyvägen 179, 
66200 Korsnäs. Förfrågningar per tel 0500-261 003.

INFO FRÅN 
LC KORSNÄS

Korsnäs Socialdemokrater r.f.s Höstmöte
Plats: Restaurang Stenbrytaren, Silver-
bergsvägen 23, 66200 Korsnäs
Tidpunkt: 11.10.2017 kl. 18.00

Stadgeenliga ärenden behandlas och en kon-
gressledamot till FSD:s kongress utses. 
Jacob Storbjörk, FSD-Österbottens kretsord-
förande, och ombudsman Nils-Johan Englund 
kommer och informerar om aktuella saker.
Hjärtligt välkomna alla medlemmar och nya 
intresserade!

MALAX-KORSNÄS HÄLSOVÅRDSCENTRAL 
INFLUENSAVACCINERING 2017 

Gratis vaccin ges för
 alla barn 6–35 mån
 gravida 
 personer som hör till riskgrupp
 alla som fyllt 65 år 
 närmaste kretsen till personer som har större risk än andra att 

insjukna i svårartad influensa
 värnpliktiga som inträder i beväringstjänst
 personal inom hälso- och socialvård

Vaccinationerna ges enligt följande (ingen tidsbeställning):
Malax-Korsnäs Hvc 14.11, 21.11, 28.11 kl. 13–15
Petalax hälsostation 16.11 kl. 13–15
Bergö hälsostation 15.11 kl. 13–15
Korsnäs hälsogård 13.11, 27.11 kl. 13–15

Kom ihåg att ha med sjukförsäkringskortet vid besöket.
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FN-dagen 24.10 kl 18-20 är det Välkomstfest i biblio-
teket! Vi välkomnar de nyinflyttade kvotflyktingarna. 
Väncafé med program: Christina Båssar, Sven-Erik 
Bernas, Lilian Ivars, Maria Stenbacka, Carola Alsallami 
och bibliotekets personal. Ta gärna med något som 
du vill bjuda på. Du får gärna uppträda med sång och 
musik!(Piano finns). Korsnäs kommun står för kaffe, te 
och saft.

Sagostunder
Wasa teaters Nina Dahl-Tallgren håller sagostund i bib-

lioteket 17.10, 1.11 och 15.11 kl.9.30.

 

Helgöppet
Fredag 3.11, dag före helg, Allhelgona,  biblioteket 
stänger kl. 16.

Svenska Dagen 6.11
Svenska dagen firas med program i biblioteket         
6.11. kl. 19.

Biblioteksvecka
Nordiska biblioteksveckan 
firas i biblioteket vecka 46. 
Årets tema är Öar i Norden.

Berättarkväll i biblioteket 9.10 kl. 19.00 

DEN FAR JAG HADE
En berättarkväll tillägnad sorg och värmande minnen. 
Biografiskt material och sagor vävs samman till en 
afton om Paco Serrano, Marías spanska far som gick 
bort 1992.

María Serrano är utbildad simul-
tantolk, klasslärare och  
storyteller och uppträder på 
svenska, spanska och engelska, 
samt håller kurser i berättande 
på alla dessa språk. María talar 
också finska, danska och fran-
ska- och har ett stort intresse för 
språk och identitet. María bor 

med sin familj, maken Jose Ramos och deras fyra barn i 
Ekenäs sedan 2003.

María har sedan 1995 också arbetat som tolk i olika 
sammanhang. Allt från bröllop och polisförhör till litte-
raturkonferenser och möten mellan statschefer.

Maria kommer att träffa lärare och skolelever i Korsnäs 
under måndag och tisdag och ha workshops med tema 
berättande.

Arr. biblioteket, fritt inträde. Varmt välkommen!

Stickcafé
Stickcafé Novellitta jämna veckors tisdagar kl 10-12. 
Alla intresserade, kom med! Värdinna Kerstin Sjö-
strand. 

Musikalen Ingvar på Wasa teater
Ingvar, musikalen på Wasa teater, som fått strålande 
recensioner. Detta måste ses! Missa inte! 
Ring biblioteket om biljetter, fredag 20.10 kl. 19. Biljett 
och buss, 30 euro.

Billy Elliott på Vaasan kaupunginteatteri
Billy Elliott, Vaasan kaupunginteatteris succé i höst: 
musikal i regi av Jakob Höglund. Fantastiska dansnum-
mer, många duktiga ungdomar på scenen! 
Kolla om det finns biljetter kvar.  
Vi ser denna torsdag 12.10. kl. 19. Pris 40 euro. Perfekt 
höstlovsprogram för ung och gammal! Ring biblioteket 
06-3479140.

Författarbesök och föreläsning                          Finland 100 år

Herman 
Lindqvist

Foto: Maria 
del Carmen
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Handledning om användning av        
digitala tjänster i Korsnäs bibliotek 

onsdag 11.10 kl 12-17
Vasa stadsbibliotek ordnar 
handledning om användning 
av digitala apparater och 
tjänster. Handledning ges vid 
stadens alla biblioteksenheter 
och i biblioteken på Öster-
bottens landskapsbiblioteks 
område och tillfällena är 
öppna för alla.

Vid handledningen försöker 
man svara på frågor om digitala tjänster som med-
borgarna funderar på. Dessutom ges handledning 
i användningen av olika tjänster, såsom bokning av 
tid till laboratorium på webben, att titta på egna häl-
souppgifter i Mina Kanta-sidorna, skattemyndighetens 
eller FPA:s tjänster, köp av rese- eller inträdesbiljetter 
på webben o.s.v. Råd ges också om hur man använder 
Skype och sociala medier samt bibliotekets e-böcker 
och –tidningar, e-bibliotekets och Celias ljudbokstjäns-
ter.

OBSERVERA!
Utöver handledningstillfällena erbjuds också telefon-
rådgivning på torsdagar kl. 10:00–16:00, Tel. 040 481 
1432 (under tiden 17.8.-31.10.).

Handledningstillfällena är en del av finansministeriets 
AUTA-projekt, i vilket ingår försök som Vasa stadsbib-
liotek deltar i. Utgående från försöken utvecklas nya 
handlingsmodeller på olika håll i landet för att hjälpa 
de kunder som inte själva kan använda digitala tjänster.

Servering.

Varmt välkommen alla intresserade! 

Ingen förhandsanmälan.

GYMTRÄNING
Fritidsavdelningen vill ännu påminna om Gymträ-
ningen för ungdomar i åk 7 och äldre på onsdagar 
kl. 17.30-18.30 på Hälsosmedjan. Ledare Kevin 
Storfors. Gratis träning så passa på!

FÖRENINGSTRÄFF
Föreningsträff torsdagen den 9.11 kl. 19.00 på Mat-
biten. Kom och diskutera aktuellt i föreningarna 
och få eventuella tips eller samarbetsidéer. Fritids-
avdelningen bjuder på pizzabuffé. 
Niclas Risku från Regionförvaltningsverket infor-
merar om möjligheter för föreningar till bidrag 
samt om deras elektroniska ansökan. 
För att veta hur mycket pizza som Matbiten ska 
baka, anmäl senast måndagen den 6.11 till Petra 
på petra@sou.fi eller tel. 045-8764838. Alla fören-
ingar verksamma i Korsnäs är hjärtligt välkomna!
Arr: Korsnäs Fritid

Herman Lindqvist föreläser under temat: ”Finland 
100 år - från krig och kaos till modern välfärdsstat.”
TILLSAMMANS dricker vi sedan kaffe och äter tårta 
från Mathantverk efter föreläsningen, för att fira 
Finland 100 år. 
Vid behov ordnas gemensam transport från 
Korsnäs bibliotek. Välkommen!
Kommunbiblioteken i Malax och Korsnäs, samt 
Malax-Korsnäs MI är arrangörer. 

Författarbesök och föreläsning                          Finland 100 år
Onsdag 25.10 kl. 18.30-20.00 
Högstadiet i Petalax, 15 €
Anmäl dig senast 12.10, kurskod: 830229
www.malax.fi • mi@malax.fi • tfn. 040 650 8100
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Höstmarknad
Lördag 7.10 kl. 12-15 vid MatBiten (Korsnäs)

Försäljare både lokala och utifrån med olika 
produkter.

Arr. Mathantverk
Boka försäljningsplats (10 euro/plats) 
Helena 050-5910049 eller helena@mathantverk.fi

Korsnäs 
Samfällighet

Mathantverkskurser 

Boka plats senast fredag 6.10   helena@mathantverk.fi  
 050-5910049  

Kurs i smårätter
med Årets Kock 2017 Mattias Åhman

Måndag 9.10 kl. 18.20 vid gruvan i Korsnäs 
(Gruvvägen 32)

Vi tillreder kalla smårätter av kött, fisk och 
grönsaker, som passar vid olika bjudningar: 

förlovning, student, födelsedag.

OBS!

Endast 10 platser finns till denna kurs!

Kurs i hantverksglass 
med Sveriges dessertmästare 2014,  

Joel Lindqvist

Måndag 30.10 kl. 10.00 
vid gruvan i Korsnäs 
(Gruvvägen 32)

Nordic Fauna Ice Cream 
startade en liten fabrik 
med hantverksglass 
sommaren 2017 i 
Stockholm.

Naturliga, lokala och 
ekologiska råvaror är 
deras kännetecken och 
dom vill göra jordens 
godaste glass!

Antal platser till kursen: 10 
Anmälning senast 20.10 till: helena@mathantverk.fi  

eller 050-5910049
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Höstnyheter från Prästgårdsmuseet
En dag på muséet
I Korsnäs firades den Internationella Alzheimer-dagen för 
andra året med ”En dag på muséet”. Dagen är ett sam-
arbete mellan Korsnäs hembygdsmuseum, Föreningen 
prästgårdsmuseet i Korsnäs, Demensföreningen Trivas, 
Österbottens Minneslots, Korsnäs kommun och Korsnäs 
församling.
Personer med en minnessjukdom har oftast problem med 
närminnet, men de kan minnas saker och händelser från 
gångna tider väldigt bra. Genom att ordna dagen bland 
gamla föremål och byggnader väcks minnen och trevliga 
diskussioner. I år deltog ett trettiotal personer i evene-
manget.
Den internationella Alzheimer-dagen firas den 21.9 för 
att uppmärksamma personer med en minnessjukdom och 
deras anhöriga. Alzheimer´s Disease International ADI 
grundade dagen år 1994. I dagsläget finns det i Finland 
193.000 personer som har en minnessjukdom. Av dessa är 
ca 7.000- 10.000 personer i arbetsför ålder.

Underhållsarbeten på museet
Målningsarbetena är i gång på museet. Arbetet leds 
av MBS Ab och utförs av Cerex Måleri. I år målas 
ytterfönstren och nästa år ytterväggarna såvida 
föreningen får tillräckliga bidrag från Museiverket och 
olika fonder. Vi tackar så här långt Svenska kulturfonden, 
Korsnäs samfälligheter och Korsnäs kommun för erhållna 
bidrag.

SmåInvest
Korsnäs prästgårdsmuseum har erhållit bidrag från 
Aktion Österbotten r.f.:s temaprojekt SmåInvest för 
nyanskaffningar till museets kök. Köket ska moderniseras 
med el-spis, diskmaskin, större kaffebryggare och kyl/
frys.

Mattdonation
Hösten 1950 kom amerikaemigranten Arthur Vesterback 
hem till Korsnäs från Amerika. Han hade med sig två 
stora vackert mönstrade mattor som han transporterade i 
Amerika-trunkar.
Mattorna har funnits hemma i Arthur och Almas hem i 
Bjurbäck. Barnen Marianne, Karl-Erik och Maj- Britt ärvde 
den ena mattan. Efter Marianne Fiskars bortgång beslöt 
dödsboet att donera mattan till Korsnäs Prästgårdsmu-
seum.
Föreningen tackar donatorerna för den fina mattan, som 
nu pryder prästgårdsmuseets sal.
Styrelsen

Bilder från “En dag på muséet”.
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Var?
Kalax, hemma hos Malax 4H:s verksamhetsledare Mia 
Gull. Charmigt och personligt inrett hus, möjlighet att 

bekanta sig med Mias kaniner och höns.

Vill du bli klubb- eller hjälpledare?
Korsnäs 4H ordnar i samarbete med Malax-Petalax-Bergö 4H och 
Kristinestads 4H en utbildningsdag för nya klubb- och hjälpledare. 

Under utbildningsdagen går vi genom materialet i arbetslivets spelregler! Kom och få tips 
och idéer till klubbar mm.

Ingen deltagaravgift! Korsnäs Andelsbank sponsorerar 
Korsnäsungdomarnas deltagaravgift, så passa på!

När?
Lördagen den 4.11 kl. 10-16

Anmäl senast 31.10 till  
Eller 045-8764838

Vi gör mat tillsammans under dagen.
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Kolla in oss på
www.facebook.com/MNybos/

Nybos bybutik Töjby 06-3647106 

Må–to 8.30–17 • Fr 8.30–18 • Lö 8.30–13

HÖSTMARKNAD
13.10

 
kaffebjudning
med många 
erbjudanden

JULÖPPNING
Årets JULÖPPNING blir fredagen den 1.12 kl. 
18.00 vid kommungårdens innergård. Reser-
vera alltså datumet redan nu! 
Föreningar och företag som vill medverka 
med aktiviteter eller erbjudanden under 
dagen och kvällen kan meddela Petra inför 
julöppningsannonsen som sammanställs till 
nästa nummer av Korsnäsnytt. Skicka och 
meddela ditt intresse och programpunkt eller 
erbjudanden till Petra på mail: petra@sou.
fi. Frågor kan även riktas på nummer: 045-
8764838 (Petra).
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Middag och show 

ROCK n´ 

BURLESQUE
* * *

Serveras 28.10, 4.11, 18.1
1

Bokningar: 06-347 6754

Strand-Mölle, Molpe

Söndag 15.10 bjuder vi på skön 
musik av Erik Sjöholm kl 13-15

Förnyad a la carte lista 
lagom till hösten

Välkomna!
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BÄSTA VATTENKONSUMENT

Vattenavläsningen sker liksom tidigare år så att kunderna själva avläser sina 
vattenmätare. Därför ber vi Er vänligen meddela den nuvarande mätarställningen på Er 
vattenmätare till Tekniska kansliet, tel. 06-3479 136 eller 06-3479 127 eller via e-post: 
anna-lena.kronqvist@korsnas.fi.
Observera att vi inte längre bifogar ett kort som ni kan sända in portofritt. Ifall ni 
inte har e-post eller vill ringa, så kan ni sända uppgifterna i ett frankerat kuvert till 
Korsnäs kommun, Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs eller sätta en lapp med 
uppgifterna i kommunens postlåda.
Om ni önskar hjälp med att avläsa vattenmätaren kan Ni ringa till vattenverksskötare 
Per-Erik Nordmyr, tel. 0500-260845.
Obs! Detta gäller ej Molpe Vatten Ab:s abonnenter.

Om vi inte erhållit mätaravläsningen senast 31.10.2017 påförs Ni en straffavgift på 20 
€ + moms och förbrukningen faktureras enligt uppskattning baserad på föregående år. 
Avläsning som meddelats efter utsatt tid beaktas vid följande fakturering.

Vi hoppas att Ni följer med vattenförbrukningen och uppmärksammar ev. läckage. 
Speciellt Ni som har äldre installationer bör granska rostangripna rördelar för att i tid 
kunna förebygga läckage.

Vi tackar för hjälpen och önskar Er en trevlig höst!
Tekniska kansliet

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MÄTARAVLÄSNING
Meddelas vattentjänstverket Ifall Ni har två vattenmätare

fyller Ni i uppgifterna för 
senast den: 31.10.2017 den andra mätaren nedan.     

Namn _____________________ Namn ______________________

Mätarnummer:_______________            Mätarnummer:____________

Mätarställning: _______________ Mätarställning:____________

Datum:  ____/____  20____ Datum:____/____ 20____  

Ring tel.06-3479 136 eller 06-3479 127, E-post: anna-lena.kronqvist@korsnas.fi

VATTENMÄTARAVLÄSNING
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HYVÄ VEDEN KULUTTAJA

Veden lukeminen tapahtuu kuten aikaisempina vuosin siten, että asiakkaat itse lukevat 
vesimittarinsa. Pyydämme teitä siksi ystävällisesti ilmoittamaan nykyinen 
mittarilukemanne Tekniseen kansliaan, puh. 06-3479 136 tai 06-3479 127 tai 
sähköpostitse: anna-lena.kronqvist@korsnas.fi.
Huomioikaa, ettemme enää oheista korttia, joten voitte palauttaa postimaksutta.
Mikäli teillä ei ole sähköpostia tai ette halua soittaa, voitte lähettää tiedot
postimerkillä varustettuna Korsnäsin kunnalle, Rantatie 4323, 66200 Korsnäs tai
laittaa tiedoilla varustetun lapun kunnan postilaatikkoon.
Mikäli toivotte apua vesimittarin lukemiseen, voitte soittaa vesilaitoksen hoitaja 
Per-Erik Nordmyrille, puh. 0500-260845.
Huom! Tämä ei koske Molpe Vatten Ab:n tilaajiaa.

Mikäli emme ole saaneet mittarilukemaanne viimeistään 31.10.2017 määrätään teille 
20 euron + alv rangaistusmaksu ja kulutus laskutetaan arvion mukaan, joka perustuu 
edellisen vuoden kulutukseen. Lukeminen, josta on ilmoitettu määrätyn ajan jälkeen, 
huomioidaan seuraavan laskutuksen yhteydessä.

Toivomme, että seuraatte veden kulutusta ja huomioitte mahdolliset vuodot. Mikäli teillä 
on vanhempia asennuksia, teidän tulee erityisesti tarkistaa ruosteisia johdon osia, että 
voitte ajoissa ennaltaehkäistä vuotoja.

Kiitämme avusta ja toivomme Teille mukavaa syksyä!
Tekninen kanslia

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MITTARILUKEMA Mikäli teillä on kaksi
Ilmoitetaan vesilaitokselle.                       täyttätte toisen mittari tiedot                      

alla olevan mallin mukaisesti      

Viimeistään 31.10.2017

Nimi _____________________ Nimi ______________________

Mittarin numero:_______________          Mittarin numero:____________

Mittarilukema: _______________ Mittarilukema:____________

Pvm:  ____/____  20____                Pvm:____/____ 20____  

Soita puh. 06-3479 136 tai 06-3479 127, Sähköposti: anna-lena.kronqvist@korsnas.fi

VESIMITTARIN LUKEMINEN
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Verotulot ovat tähän saakka tulleet vahvistetun talous-
arvion mukaisesti. Alustavasti vahvistettu verotus osoit-
taa, että kunnallisvero vähenee -1,1 % Korsnäsin kunnan 
osalta vuosien 2015 - 2016 välillä. Mitä tämä tarkoittaa 
niille veroille, joita maksetaan kunnan tilille, näemme 
kun saamme vero-oikaisuosuuden marraskuussa. 
Vähennys vaikutta olevan samanarvoinen edellisvuo-
sien kanssa (-0,7 % vuosien 2014-2015 välillä), joten 
lienee tavanomainen oikaisuerä, jota myös on huomioitu 
kunnan verotulojen kokonaistalousarviossa . Uskon, että 
tulemme saamaan  vuoden, joka toteutuu suhteellisen 
lähellä talousarviota mutta koska verojen ennakko-osuu-
det korjataan ajan mukaan, saanemme tarkistaa vuoden 
2018 verotuloja hiukan ajateltua enemmän alaspäin.

Valtionosuudet ovat osaltamme tulleet talousarvion 
mukaisesti, ovat vähän ennustettavampia kuin verot mutta 
vain vähän. Valtionosuuksien osalta voidaan vielä odottaa 
tarkistuksia mitä tulee sivistyssektorin valtionosuuksiin 
ja turvapaikanhakijoiden ja kiintiöpakolaisten valmista-
vaan opetukseen. 

Summa summarum voidaan välitilinpäätös tiivistää 
hyvin toteamalla, että elokuun viimeisenä päivänä 2017 
olemme noin 330.000 euroa huonommassa tilassa kuin 

vastaavana aikana 2016. Silloin tiedämme 
myös, että vuoden 2016 tilinpäätös oli 
erittäin hyvä Korsnäsin osalta ja ettei 
2017 tule suurella todennäköisyydellä 
olemaan yhtä hyvä. 

Olemme myös ottaneet kantaa 
vuoden 2018 talousarvio –ohjeisiin. 
Voisi ehkä olla sitä mieltä, että tulee 

olemaan helppo laatia talous-
arvio, koska takanamme on 

monta hyvää vuotta. Vali-

Talousarvion ja tilin-
päätöksen välinen aika

tettavasti on niin, että aikaisempien vuosien ylijäämiä on 
käytetty eri investointiemme rahoittamiseen. Jos meillä 
on hyvä vuosi voimme rahoittaa suurimman osan inves-
toinneistamme omilla varoillamme, jotka tulevat toimin-
nan ylijäämästä. Muissa tapauksissa meidän on nostettava 
lisää lainaa, että yhtälö onnistuisi. Toisin sanoen, vuoden 
2016 tilinpäätöksen ei ole odottamassa käyttöä erilaisiin 
hankkeisiin, vaan rahat ovat jo kiinni rakennuksissamme 
ja jo toteutetuissa hankkeissa. Joka vuosi on siis uusi 
talousarvio kyseessä mutta siinä talousarviossa on myös 
kaikki mukana, jota tähän saakka olemme parantaneet ja, 
jonka puolesta olemme ryhtyneet toimenpiteisiin.

Vuoden 2018 talousarvio-ohjeet lähtevät kunnan 
eri sektoreiden hyvästä toiminnasta lähtien vuoden 
2017 talousarviosta. Odotamme, että vuoden 2018 val-
tionosuuksia tarkistetaan alaspäin. On osoittautunut, että 
kun valtio säästää on yksinkertaista ottaa rahat kuntien 
valtionosuuksista ja kilpailukykysopimuksen eri osat on 
maksettava takaisin kunnilta valtiolle. Haasteemme on 
siis työskennellä talousarvion kanssa, jota varten saamme 
vähemmän valtionosuuksia ja veroja vaikka meillä on 
useita hankkeita tulevaisuudessa, jotka vaativat satsauk-
sia. Mutta meistä on kiinni miten haluamme toimia kun-
nassamme.

Tulemme budjetoimaan vielä sosiaali- ja terveydenhuol-
toon kunnallisessa ohjauksessa sekä talousarviovuodelle 
2018 että suunnitteluvuosille 2019 ja 2020. Odotamme 
uutta uudistuksen lakipakettia loka-marraskuussa mutta 
koska lakia ei vielä ole emme voi myöskään huomi-
oida kunnallisen toiminnan vaikutuksia. Äänenpainot 
pääkaupungista antaa hiukan erilaista sanomaa ja istuvan 
hallituksen kannatus horjuu erilaisissa gallupeissa. Meillä 
ei ole ollut hirmumyrskyjä maassamme vielä tänä syksynä 
mutta poliittisesta syksystä voi tulla tuulinen.

Christina Båssar
kunnanjohtaja

Syksyn aikana luottamusjäsenemme ovat saaneet tutustua Korsnäsin kunnan välitilin-
päätökseen. Kun olemme nyt päässeet elokuun loppuun voimme nähdä mitkä trendit 
ohjaavat meneillään olevaa vuotta ja uskallamme tehdä ensimmäisen varovaisen ennus-
teen lopputuloksestamme joulukuun lopussa. Ilolla voimme todeta, että budjetoitu linja 
kestää suurten menoerien, erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto, ollessa kysymyk-
sessä. Pieni nousu on havaittavissa verrattuna vuoteen 2016, lähinnä terveydenhuollon 
(terveyskeskus + K5) tulosalueella.
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Korsnäsin keskusurheilukentän uuden lehterin 

rakennustyöt ovat alkaneet syyskuun puolessa 
välissä. Lehterille rakennetaan seinät ja katto ja 
siihen mahtuu noin 270 henkilöä. Seinä maala-
taan keltaiseksi, katto ja teräspalkit grafiitinhar-
maiksi. 

Keskusurheilukentän kunnostamiseen sisältyy lehterin 
rakentaminen ja joitakin uushankintoja. Jalkapalloken-
tällä on uudet jalkapallomaalit ja lisäksi on hankittu uusi 
tulostaulukko ja kaksi vaihtoaitiota. Keväällä juoksuradat, 
pituus- ja kolmiloikkarata sekä heittoympyrä uusitaan. 
Kunta tulee pyytämään tarjouksia näistä töistä talvella. 

Alkuperäinen hankebudjetti oli 550.000 euroa ja kunta 
oli laskenut saavansa 165.000 euroa valtionosuuksia 
(30%). Todellinen avustus nousi 107.000 euroon (25 % 
urheilukentän ja lehterin kustannuksista, 428 000 euroa). 
Kunnanhallitus antoi 3.7.2017 tekniselle lautakunnalle 
luvan aloittaa keskusurheilukentän kunnostamisen. 

Lehterin rakentamisen urakoitsija
Kaksi urakoitsijaa ovat jättäneet tarjouksensa lehterin 

rakentamista varten Korsnäsin kirkonkylän keskusur-
heilukentälle.

Taloudellisesti edullisinta tarjousta, mitä tulee hintaan, 
ei voitu hyväksyä, koska tarjous ei täyttänyt rakennusai-
kaa koskevaa kriteeriä. Taloudellisesti edullisimman tar-
jouksen mitä tulee alhaisimpaan hintaan ja täytettyihin 
kriteereihin tarjousasiassa oli jättänyt Master Building 
Solutions. Tekninen lautakunta valitsi 29.8.2017 siten 
yrityksen rakennushankkeen urakoitsijaksi.

Tekninen lautakunta on laatinut päivitetyn ehdotuk-
sen siitä, miten kunnostaminen voidaan sopeuttaa 
saatuihin avustuksiin. Lautakunta ehdotta, että urheilu-
kentän kunnostaminen toteutetaan rakentamalla lehteri ja 
urheilukenttää kunnostamalla yhteensä 428.600 eurolla. 
Talousarviomuutos tehdään investointibudjettiin siten, 
että se on yhtäpitävä saatujen avustusten kanssa. Täten 
suunnitelmat tekonurmen asettamisesta pienelle harjoi-
tuskentälle oli laitettava jäihin.

Kunnanhallitus hyväksyi 18.9.2017 teknisen lautakun-
nan sopeutetun kustannusehdotuksen keskusurheiluken-
tän kunnostamista varten.

Rakennustoimikunta keskusurheilukenttää varten
Kunnanhallitus asetti 21.8.2017 rakennustoimikunnan 

valvomaan keskusurheilukentän kunnostamishanketta. 
Toimikuntaan valittiin Marcus Nordmyr, Sven-Erik 
Bernas, Katarina Wester-Bergman, Ulf Granås, Susanna 
Råholm, Roger Lindholm ja Håkan Wester.

Hirvitorni
Vanhasta lehteristä on tullut hirvitorni. Korsnäs jaktför-

ening on hajottanut lehterin talkoilla ja rakentanut uuden 
hirvitornin materiaalista. 

Lehterin rakentaminen keskusurheilukentälle

Tekonurmikenttää          
koskeva aloite

Valtuusto hyväksyi 25.9.2017, että investointi-
osan hankkeen kokonaiskustannus muutetaan 
550.000 eurosta 429.000 euroon.

Tekonurmi ei mahtunut talousarvioon tällä kertaa mutta 
Roger Bergström ja Mirza Hodzic (RKP) jättivät valtuus-
ton kokouksessa 25.9.2017 aloitteen siitä, että kunta kii-
reellisesti anoo avustusta tekonurmikenttää varten sekä, 
että huomioidaan määrärahat sitä varten vuoden 2018 
investointibudjetissa ja vuoden 2019 investointisuunni-
telmassa.

Aloite voimistelurakennuk-
sesta Moikipäähän

Camilla Ribacka ja viisi muuta RKP-jäsentä 
jättivät valtuuston kokouksessa 25.9.2017 aloit-
teen siitä, että suunnittelumääräraha uutta eril-
lään olevaa voimistelusalirakennusta varten 
Moikipään koululla huomioidaan vuoden 2018 
talousarviossa sekä, että rakennusrahaa varataan 
vuosille 2019–2020. 

Samalla kunnan tulisi selvittää miten Moikipään koulun 
keittiöstä voitaisiin tehdä toiminnallisempi.

Nykyinen voimistelusali sijaitsee suurennetussa noin 
100 neliömetrin luokkahuoneessa. Ikkunat peittävät kaksi 
seinää ja kahdessa nurkassa on tilaa vievät ilmanvaihtoag-
gregaatit. Koulupihan uudistusta varten laaditussa tilan-
nesuunnitelmassa on sopiva rakennuspaikka huomioitu.

Erillään oleva voimistelusali palvelisi myös Moi-
kipään päiväkodin varhaiskasvatusta sekä iltaisin ja 
viikonloppuisin myös ulkopuolisia toimijoita, kuten 
kansallisopistoja ja erilaisia yhdistyksiä.
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Aloite palveluasumisesta 
Moikipäässä

Valtuuston kokouksessa 22.5.2017 Moikipään 
palvelutalon perustamisesta.

Aloitteen allekirjoittajat toivovat, että kunta varmis-
taa, että palvelua on saatavilla tarvittavassa laajuudessa 
lähellä kunnan asukkaita myös tulevaisuudessa. Aloitte-
essa peräänkuulutetaan, että Bergööseen rakennetun kal-
taisen uuden, modernin noin 10-15 -paikkaisen, iäkkäille 
tarkoitetun palveluasumisen, kustannukset toteutettaisiin 
entisen Molpe uf:n tonttialueelle Moikipäässä.

Tarkempien tietojen saamiseksi hankkeen kustannuk-
sista ja tarpeesta tarvitaan enemmän yksityiskohtaisem-
pia tietoja. Kunnanhallitus ehdotti 21.8.2017, että 20.000 
euron suuruinen suunnittelumääräraha huomioidaan 
taloussuunnitelman investointiosassa vuonna 2019.

Korsnäsin kunnan           
kotiseuturahasto

Kunnanhallitus päätti 21.8.2017, että Korsnäsin 
kunnan kotiseuturahaston vuoden 2016 tuotosta 
jaetaan 5 000 euroa testamentissa mainituille 
yhdistyksille, Korsnäsin kirjastolle ja Lärknä-
sin vanhainkodille ja sen jaon mukaisesti, josta 
määrätään kotiseuturahaston säännössä.

Lärknäsin vanhainkoti saa 1.000 euroa, Korsnäs hem-
bygdsförening 750 euroa, Prästgårdsmuseet i Korsnäs r.f. 
500 euroa, Idrottsföreningen Fyren r.f. 750 euroa, Korsnäs 
fotbollsförening-75 r.f. 750 euroa, Korsnäs Mine Center 
r.f. 750 euroa, Korsnäsin kirjasto 250 euroa ja Korsnäs 
scoutkår r.f./ (Korsnäsin seurakunnan partiolaiset, nuo-
riso- ym. toimintaa varten) 250 euroa.  

Kårkullan kuntayhtymä 
Kårkullan kuntayhtymän hallitus pyytää lau-

suntoa talousarviosta sekä vuosien 2018-2020 
taloussuunnitelmasta.

Kuntien hinnat säilyvät pääpiirteittäin vuoden 2017 
tasolla. Korsnäsin kunnan maksuosuudet lisääntyvät 1,20 
% talousarvioehdotuksen mukaan. Tämä siitä huolimatta, 
että päihdehuolto ei enää ole mukana.

Hoito- ja hoivalautakunta ehdotti 15.8.2017, että Kår-
kullan kuntayhtymän talousarvio ja taloussuunnitelma 
vuosille 2018-2020 hyväksytään.

Kunnanhallitus hyväksyi 21.8.2017 Kårkullan talousar-
vion ja taloussuunnitelman vuosille 2018-2020. 

Kunnallinen osuus ammat-
tikorkeakoulu Centrialle 

Ammattikorkeakoulu Centrialla on vuosina 
2004 - 2017 ollut useita hankkeita tarkoituksena 
kehittää turkisalaa. Future FUR ja Future FOX 
ovat viimeisten vuosien aikana satsanneet tur-
kistuotteiden edelleen jalostamiseen ja yrittäneet 
löytää uusia markkina-alueita Suomen sinikettua 
varten. Hankkeet ovat saaneet kansainvälistä 
tunnustusta ja oikeutettua huomaavaisuutta.

Turkisalan avustamista ja kehittämistä ajatellen tule-
vaisuudessa ja Centrian turkiskoulutuksen turvaamista 
ajatellen Pietarsaaren Campus Allegrossa, anoo ammat-
tikorkeakoulu, että kunnat tukevat toimintaa 107.000 
eurolla vuosittain viiden vuoden aikana.

Kunnanhallitus päätti 18.9.2017 tukea ammattikor-
keakoulu Centrian turkiskoulutusta Campus Allegrossa 
1.344,59 eurolla vuodessa vuosina 2017-2021.

Rannikko-Pohjanmaan    
kuntayhtymä (K5)

Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymä on pyytänyt 
lausuntoa vuoden 2018 talousarviosta ja vuosien 2020-
2021 toimintasuunnitelmasta. 

Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymä budjetoi vuonna 
2018 yhteensä 322.599 euroa maksuosuuksina Korsnäsin 
kunnalle, tai 28.332 euroa enemmän kuin vuoden 2017 
talousarviossa (ei. maaseutuhallinto). 

Henkilökuntaa suunnitellaan lisättäväksi vuonna 2018 
iäkkäiden puheterapeutilla ja ravitsemusterapeutilla.

Lisäksi on talousarviomäärärahat kuntoutuskoordinaat-
toria varten, joka tällä hetkellä on aikaan sidottu toimi 
ajalle 1.9.2016-31.12.2017. Kuntoutuskoordinaattorin 
toimen arviointi suoritetaan syksyllä 2017.

Hoito- ja hoivalautakunta on käsitellyt talousarvioehdo-
tusta ja toimintasuunnitelmaa kokouksessaan 15.8.2017. 
Lautakunta katsoo, että kunnan talousarviokehykset ovat 
tiukat ja Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymän tulee tar-
kistaa kustannuksia ja toimintaa vielä ennen vuoden 2018 
talousarviota. 

Hoito- ja oivalautakunta ei hyväksy henkilökuntalisäyk-
siä vuonna 2018. Iäkkäiden puheterapia voidaan hankkia 
ostopalveluna, mikäli tarvetta esiintyy.

Kunnanhallitus hyväksyi 21.8.2017 hoito- ja hoivalau-
takunnan lausuntoehdotuksen.
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Sosiaali- ja terveydenhuolto 
Pohjanmaalla

Perustuslakivaliokunnan lausunto on tarkoitta-
nut, että suunniteltua sosiaali- ja terveydenhuol-
lon uudistusta työstetään uuteen muotoon. Uusi 
lakiluonnos laaditaan viranhaltijatyönä loppu-
kesällä ja syksyllä ja arvioidaan tulevan uudelle 
lausuntokierrokselle ennen joulua 2017. Perus-
tuslakivaliokunnan lausunnossa todetaan seuraa-
vaa:

1.  Maakuntien yhtiöittämispakkoa ei voida toteuttaa 
esitetyssä muodossa. Maakuntien tulee itse päättää missä 
määrin halutaan yksityistää palvelutuotantoa ja millä 
aikataululla. Tämä koska maakunnat viime kädessä ovat 
vastuussa asukkailleen siitä, että saavat palvelun, johon 
niillä on oikeus.

2. Hallinnon, tehtävien ja virkojen siirtäminen julkiselta 
sektorilta yksityiselle sektorille tulee vaatimaan yksityis-
kohtaisempaa lainsäädäntöä, joka ilmeisesti on huomi-
oitu lausunnolle syksyllä 2018 tulevassa lakipaketissa.

3. Ei ole mitään perustuslain vastaista perusajatuksessa 
siirtää kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantoa 
uudelle alueelliselle tasolle, maakuntatasolle.

Hoito- ja hoivalautakunnan lausunto
Korsnäsin hoito- ja hoivalautakunta esitti 15.8.2017 

seuraavaa lausunnossaan sosiaali- ja terveydenhuollon 
suunnittelusta Pohjanmaalla: 

On tärkeätä, että on toimiva ja riittävä perus-/lähipal-
velu kuntakeskuksesta lähtien erikoishoidon tarpeen 
vähentämiseksi.

On luotava alueita, jossa annetaan sektorit ylittävää pal-
velua.

Palvelun läheisyys asukkaisiin on tärkeää, etenkin 
usein annettavan palvelun.

Henkilökunnalle on annettava työsuhdeturva niin aika-
isessa vaiheessa kuin mahdollista välttääkseen, ettei 
pätevä ja kelpoinen henkilökunta siirry toisiin tehtäviin.

Läheistä yhteistyötä kunnan henkilökunnan kanssa tar-
vitaan suunnittelussa.

Hoito- ja hoivalautakunta katsoi, että uusille/täyden-
netyille työryhmille on annettava havainnollistavia 
suuntaviivoja jatkotyöskentelyä varten. Suunnitelmia on 
konkretisoitava. Hoito- ja hoivalautakunta toteaa lisäksi, 
että Korsnäsia on eräissä ryhmissä laskettu kuuluvaksi 
keskeiseen alueeseen ja joissakin eteläiseen alueeseen.

Kunnanhallituksen lausunto
Kunnanhallitus kannatti 21.8.2017 hoito- ja hoivalauta-

kunnan ehdotusta lausunnoksi ja lisäsi:
Mikäli yhtiöittämispakko poistetaan lainsäädännö-

stä, Korsnäsin kunnanhallitus katsoo, että Pohjanmaan 

sote-maakunnan tulisi pyrkiä luomaan kattavan koko-
naisuuden julkisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuoll-
olle ja välttää niiden palvelujen yksityistämistä, jota 
kunnat ja niiden asukkaat ovat verovaroilla rakentaneet. 
Se antaa myös suuremman turvallisuuden tunteen sille 
osalle kuntien henkilökuntaa, jota siirretään maakuntaan.

Nyt kun kunnallisvaalit on käyty ja uudet luottamusjä-
senet on valittu eri kunnallisiin elimiin, voitaisiin tarkis-
taa työryhmien kokoonpanoja ja mahdollisesti täydentää 
niitä. Korsnäsin kunnalla ei ole edustajaa tilapäisessä 
valmisteluelimessä ja sillä voisi olla useampi edustaja eri 
työryhmissä.

Pohjanmaan liiton          
poliittinen viiteryhmä

Pohjanmaan liiton maakuntahallitus asetti 24. 
huhtikuuta 2017 tilapäisen valmisteluelimen, 
jolla on 18 jäsentä. Valmisteluelin on aloittanut 
työnsä toukokuussa. 

Tilapäisen valmisteluelimen avuksi työssään Poh-
janmaan liitto asettaa poliittisen viiteryhmän, johon 
kutsutaan Pohjanmaan liiton jäsenkuntien edustajia ja 
henkilökuntaa. 

Kunnanhallitus nimesi 21.8.2017 kunnanhallituksen 
puheenjohtajan Sven-Erik Bernasin vakituiseksi jäse-
neksi ja valtuuston puheenjohtajan Marcus Nordmy-
rin hänen sijaisekseen Korsnäsin kunnasta Pohjanmaan 
liiton asettamaan poliittiseen viiteryhmään.

Viemäriputken rakentaminen 
Harrströmin pohjoisosaan

Tämän vuoden investointibudjetissa on 189.000 
euroa viemärijohdon rakentamista varten Harr-
strömin pohoisosaan. Lisäksi on 22.000 euroa 
kahden viemäripumppausaseman hankintaa 
varten. Työn tulee olla valmiina 30.11.2017.

Tarjouspyynöstä Harrströmin pohjoisosaan rakennetta-
vasta viemäriputkesta on ilmoitettu Hilmassa ja lähetetty 
kuudelle maanrakennusurakoitsijalle. Määräaikaan men-
nessä 27.7.2017 oli jätetty viisi tarjousta. Kaikki tarjouk-
set täyttävät tarjouspyynnössä asetetut kriteerit.

Tekninen lautakunta ehdotti 29.8.2017, että Lillhagens 
Gräv, joka oli antanut taloudellisesti edullisimman tar-
jouksen, valitaan hankkeen urakoitsijaksi.
Kunnanhallitus hyväksyi 18.9.2017 teknisen lautakun-
nan ehdotuksen. 
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Korsnäsin kirkonkylän    
asemakaava 

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 13.2.2017, 
että aloitetaan Korsnäsin kirkonkylän asemakaa-
vojen tarkistus ja laajentaminen.

Kaavoitusalue kattaa keskeiset osat Korsnäsin kunta-
keskuksesta kirkonkylässä. Kaavoitettava alue sijaitsee 
Rantatiestä länteen ja se rajoittuu Norrbyvägenista poh-
joisessa Kyrkobyvägeniin etelässä. Koko Kyrkobyvägen 
on kaavoituksen parissa.

Asemakaavoituksen päätavoite on yhdistää kaikki 
alueella olevat asemakaavat uudeksi yhtenäiseksi kaa-
vaksi uudella peruskartalla. Siten kunta saa yhtenäisen ja 
ajankohtaisen asemakaavan kunnan keskustan alueelle.

PDB-ohjelma
Kaavoituskonsultti Ramboll on laatinut osallistumis- ja 

arviointiohjelman Korsnäsin kirkonkylän asemakaavaa 
varten.

Kunnanhallitus hyväksyi 18.9.2017, että osallistumis- 
ja arviointiohjelmasta Korsnäsin kirkonkylässä kuulut-
etaan.

Keväällä-kesällä 2017 laaditaan uusi peruskartta koko 
alueelle, mikä muodostaa perustan kaavoitukselle.

Seuraavia inventointeja/selvityksiä laaditaan:
• Ympäristöinventointi
• Rakennusinventointi
• Kulttuuriympäristöinventointi
Tavoitteena on, että asemakaavaa voidaan käsitellä 

kunnanvaltuustossa kesän/syksyn aikana 2018.

Poikkeusluvat 
Hans Lundgren on anonut poikkeuslupaa 

tarkoituksena muuttaa vapaa-ajan asuntoaan 
kiinteäksi asunnoksi tilallaan Berglund 15:1 i 
Harrströmissa vahvistetulla rantayleiskaavalla.

Alue on osa rantayleiskaavaa ja kaavassa alueen mer-
kintä on (RA) vapaa-ajan asuntoalue.

Tekninen lautakunta ehdotti 29.8.2017, että maan-
käyttö- ja rakennuslain 171§ ja 172 § mukaisesti anomus 
voidaan myöntää seuraavin perusteluin:

Lautakunta toteaa, että rakennuspaikka täyttää 
vaatimukset vapaa-ajan asunnon/-tontin muuttamisesta 
pysyväksi asumiseksi kunnanhallituksessa 26.3.2002 § 
86 tehdyn päätöksen mukaisesti.

Rakennus on liitetty omaan vesikaivoon ja viemärivesi 
johdetaan suljettuun säiliöön. Naapureilla ei ole huomau-
tettavaa anomuksen suhteen.

Poikkeusluvasta hakijaa veloitetaan 150,40 euroa.
Päätös tehdään ilmoituksella. Uusi rakennuslupa on 

haettava käyttötarkoituksen muuttamista varten, vapaa-
ajan asunnosta asunnoksi.

Omakotitalo Moikipäässä
Jan-Erik Åkersten on anonut poikkeuslupaa tarkoituk-

sena rakentaa 163 m2:n omakotitalo tilalleen Stenback 
7:107 i Moikipäässä, vahvistetulla rantayleiskaavalla.

Alue on osa rantayleiskaavaa ja kaavassa alueen mer-
kintä on RA (vapaa-ajan asuntoalue).

Tekninen lautakunta ehdotti 29.8.2017, että maan-
käyttö- ja rakennuslain 171§ ja 172 § mukaisesti anomus 
voidaan myöntää seuraavin perusteluin:

Lautakunta toteaa, että rakennuspaikka täyttää 
vaatimukset vapaa-ajan asunnon/-tontin muuttamisesta 
pysyväksi asumiseksi kunnanhallituksessa 26.3.2002 § 
86 tehdyn päätöksen mukaisesti. 

Rakennukset voidaan liittää Molpe vatten Ab:n vesi-
johtoverkostoon ja viemärivesi johdetaan suljettuun säi-
liöön. Tontti rajoittuu olevaan yksityiseen tiehen.

Poikkeusluvasta hakijaa veloitetaan 150,40 euroa.
Päätös tehdään ilmoituksella. Ennen rakentamisen 

aloittamista on rakennuslupa haettava.

Saunan muuttaminen vierasmajaksi
Mikael Sten on anonut poikkeuslupaa suunnitellun 

saunan muuttamiseksi vierasmajaksi tilalla Sommarbo 
14:61 Korsnäsissa, mikä johtaa vierasmajan kerrospin-
ta-alan 6 m2 ylitykseen.

Tekninen lautakunta ehdotti 29.8.2017, että maan-
käyttö- ja rakennuslain 171§ ja 172 § mukaisesti anomus 
voidaan myöntää. Lautakunta katsoo, ettei ole esteitä 
poikkeusluvan myöntämiselle. Käyttötarkoituksen 
muuttaminen saunasta vierasmajaksi ylittyy 6 m2:llä. 
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Offentligt meddelande - Julkinen tiedote
Korsnäs kommun, Strandvägen 4323, 66200 KORSNÄS

MAALAHDEN-KORSNÄSIN TERVEYSKESKUS 
INFLUENSSAROKOTUKSET 2017 

Ilmainen rokote annetaan seuraaville:
 kaikki 6–35 kuukauden ikäiset lapset
 raskaana olevat naiset
 lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat 
 kaikki 65 vuotta täyttäneet 
 vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri    
 varusmiespalvelukseen astuvat
 sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö

 
Rokotukset annetaan seuraavasti (ei ajanvarausta):
Maalahden-Korsnäsin TVK 14.11, 21.11, 28.11 klo 13–15
Petolahden terveysasema 16.11 klo 13–15
Bergön terveysasema 15.11 klo 13–15
Korsnäsin terveystalo 13.11, 27.11 klo 13–15

Huom. ottakaa sairausvakuutuskortti mukaanne.
 

Kokonaisrakennusoikeus ei ylity. Naapureilla ei ole huo-
mauttamista anomuksen suhteen. Päätös annetaan ilmoi-
tuksella. Poikkeusluvasta veloitetaan 150,40 euroa.

Kunnanhallitus hyväksyi 18.9.2017 poikkeusluvat kai-
kille anojille teknisen lautakunnan ehdotuksen mukai-
sesti.

Henkilökunnan uutiset
Kunnan pääkirjanpitäjä Stig Törnroos lopettaa 

työnsä saavutettuaan eläkeiän vuodenvaihteessa 
2017/ 2018. Tämä aiheuttaa joitakin muutoksia 
yleishallinnon henkilökunnan keskuudessa.

Pääkirjanpitäjän sijainen
Kunnan nykyinen kirjanpitäjä/kanslisti Annika Träs-

klund on viranhaltijapäätöksellä palkattu pääkirjanpitäjän 
sijaiseksi 31.10.2018 saakka.

Samalla Träsklundille on myönnetty työloma vakitui-
sesta toimestaan kirjanpitäjänä/kanslistina vastaavaksi 
ajaksi.

Kirjanpitäjän/kanslistin sijainen
Minna Söderholm on 15.12.2016 lähtien työskennel-

lyt kunnan kirjanpitäjän/kanslistin sijaisena yleishal-
linnossa. Nykyiseltä kirjanpitäjän/kanslistin sijaiselta 
Söderholmilta on siksi kysytty, mikäli hän on kiinnostu-
nut jatkaa nykyistä sijaisuuttaan, mikä olisi tarkoituksen-
mukaisin ratkaisu.

Kunnanhallitus päätti 18.9.2017 pidentää Minna Söder-
holmin työsopimusta ajalle 15.10.2017-31.10.2018.

Kanslistin sijainen
Sol-Britt Båskman on keväästä 2015 saakka työsken-

nellyt kunnan kanslistin sijaisena yleishallinnossa, palk-
kausprosentti 50 %. 

Henkilöstöhallinnon ja muiden hallinnollisten ohjel-
mien jatkuvasta kehityksestä sekä useista tilapäisistä 
henkilöstöjärjestelyistä johtuen pidetään tarkoituksen-
mukaisena pidentää kanslistin sijaisen (50 % työsuhde) 
työsopimusta. 

Kunnanhallitus päätti 18.9.2017 pidentää Sol-Britt 
Båskmanin työsopimusta ajalle 1.10.2017-31.10.2018.
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Vesi- ja viemärinhoitajan toimesta on ilmoitettu. Mää-
räaikaan mennessä 18.8.2017 saapui kuusi hakemusta. 
Neljä hakijoista on haastateltu 28.8.2017.

Tekninen lautakunta päätti 29.8.2017 valita Roland 
Westerback vesi- ja viemäritoimen hoitajaksi 4 kuukau-
den koeajalla. Varalle valittiin Peter Sandholm.

Tekninen lautakunta myönsi samassa kokouksessa Per-
Erik Nordmyrille eron vesilaitoksen hoitajan toimesta 
siirtyäkseen eläkkeelle 1.2.2018 lähtien.


