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Läs mer om sommarens evenemang på sidorna 9-16.

KORSNÄSINUutiset



2

KORSNÄSNytt

Tyvärr är det också som det gamla ordstävet säger; 
”fö myki å fö liiti, skömmer allt” och det är många nya 
problem som uppstår på grund av den långvariga torkan 
och många får extra arbete med att se efter sina djur i 
värmen för att inte tala om alla som har svårt att orka med 
den långvariga hettan. I Korsnäs kommun kunde vi först 
glädjas åt den ökade vattenförsäljningen som inbringar 
mera inkomster i den kommunala kassan. Men vi blev 
tvungna att konstatera att grundvattennivån är besvärligt 
låg och vi rekommenderar att våra abonnenter använder 
vattnet sparsamt så att det räcker till åt alla. Så den gläd-
jen blev kortvarig!

För mig som är lite nördig då det gäller att försöka 
hänga med i olika samhällsdebatter och reformarbeten så 
har sommaren varit lugn och fin på den fronten också. En 
liten oro seglade upp efter midsommaren kring SOTE-re-
formen, men landets statsminister fick konstatera att 
social- och hälsovårdsutskottet nog inte hinner behandla 
lagförslaget före semestern och som ett resultat av det 

skjuts reformen fram ett år. Reformen startar 
alltså inte 2020 som det har varit tänkt 

hittills utan 2021. Men det är då också 
det enda datumet som vi har att sikta 
mot i dagens läge. Ingen vet när 
landskapsvalet längre ska hållas, 
om än det finns olika förslag och 
gissningar.

          Resultat eller ut
Hur gick det då så på tok 
med statsministerns tidta-

beller som vi har sett i 
olika former nu och 

i dussinet olika 
presentationer 

på lika många 
i n f o r m a -

tionstillfäl-
len? Jag 
t ä n k e r 
själv till-
baka på 

professor 
Annika Tid-

ströms före-
läsning som vi 

Sommarens sommar
Vår fenomenalt fantastiskt varma, soliga och torra sommar går obevekligen mot en mörkare 

och svalare höst och jag har svårt att tro att någon på förhand hade tänkt sig att vi skulle ha 
en så varm och solig sommar. Jag såg en statistik i Vasabladet över antalet dagar med värme-
bölja där antalet var noll för fjolåret. Motsvarande antal hittills i år var uppe i 19 per slutet 
av juli och det tidigare rekordet med antal dagar med värmebölja har varit 11, här uppe i 
Vasaregionen. Nytt värmerekord uppmättes också i Vasa 18.7.2018 på 33,7 grader.  Så alla som 
uppskattar sol och värme har verkligen fått valuta för semesterdagarna i år. 

hade under våren. Jag hade möjlighet att närvara på två 
tillfällen och det var helt olika saker som jag fick med 
mig från de olika tillfällena. Det som jag tänker på i 
SOTE sammanhang är att enligt professorn så lyckas för-
ändringar bättre om man i planeringen av förändringen 
involverar de människor som förändringen berör. Visst 
har man i SOTE reformen gjort ett försök och rekryterat 
förändringsledare och förändringsagenter mm. Men man 
har också fått massiv kritik från fältet, oppositionspoliti-
ker och framförallt experter inom social- och hälsovård. 

Kritiken mot reformen har man bemött genom att göra 
en minimal justering och så har man kört vidare med en 
modell som inge känner större gemenskap med. Ganska 
så typiskt finländskt manér egentligen. Istället för att 
beakta åsikterna så gräver man djupare skyttegravar 
kring sina egna modeller som ska förverkligas till varje 
pris. Dessutom sätter man all sin prestige på spel för att 
verkligen visa att man menar allvar, slogans som ”Tulos 
tai ulos” fritt översatt som ”Resultat eller ut” myntas och 
som en riktig kraftkarl så ska du inte ge efter. Samtidigt 
polariserar man åsikterna i för och emot och så handlar 
debatten, inte om reformen, utan om du är för eller emot. 
Är du för, är du alltid framåt, positiv och förändringsbe-
nägen, är du emot är du konservativ, negativ och allmänt 
insnöad!

Vasaregionens framtid
Lite samma dilemma syns i debatten om Vasaregionen 

och dess utveckling och framtid. Att det pågår en utred-
ning om kommunsamgång mellan Vasa och Korsholm är 
någonting som politiker inom den kommunen och staden 
har befogenheter att besluta om men processen har blivit 
inflammerad från början och här handlar också debatten 
numera mest om man är för eller emot. 

Annika Tidström plockade fram tre saker som var vik-
tiga för att lyckas med förändringen:

• Förändringen lyckas bättre om man i planeringen 
av förändringen involverar de människor som för-
ändringen berör.

• Förändringen accepteras om man förstår och accep-
terar dess betydelse

• Det är lättare att bemöta förändringen ju mera fakta 
man har, och ju mindre spekulationer.

Ingen raketkunskap och inte heller någonting som inte 
vi alla lite till mans kan hålla med om. Att bli avpersoni-
fierad till ett objekt eller paragraf som någon annan tar 
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KORSNÄSNytt
Annonsera i KorsnäsNytt
 Annonspriser år 2018 (+ 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 2018 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: Furima / Arja Grönvik
Upplaga: 1300 exemplar

beslut för känns inte bra i ett modernt samhälle. Ändå är 
det så svårt att göra en bra förändring och till och med de 
här tre enkla sakerna kan vara jättesvårt att klara av. 

Ta punkt ett som exempel, eftersom hela SOTE-refor-
men berör nästan 800.000 anställda så blir det ju naturligt 
att alla inte kan få vara med i planeringen av föränd-
ringen. Men man hade kunnat sköta t. ex. utlåtandeförfa-
randet snyggare och beaktat inkomna förslag och åsikter i 
en större utsträckning och man kunde ha tagit med oppo-
sitionspartier i beredningen för att minska polariseringen 
kring reformen. Men ofta blir förklaringen till för liten 
involvering i förändringsprocesserna att man inte har tid, 
vi har ju så väldigt bråttom hela tiden!

Här har vi faktiskt en bra sak som vi kunde ta mera 
modell av från Sverige. Vi borde diskutera och argumen-

tera i våra sakfrågor och så borde vi lära oss att komma 
överens om hur det borde skötas på bästa sätt. Att starta 
upp århundradets reform genom att spika tidsramarna och 
säga att vi måste lösa resten på vägen men full fart ska det 
vara, är ett mycket typiskt finländskt sätt att sköta refor-
marbete. 

Nu är det ju tacksamt att rikta blickarna mot andra 
parter och deras problem. Vi har också många föränd-
ringar framför oss här i Korsnäs som ska jobbas med 
under hösten och vintern. Vi ska försöka komma ihåg 
dess små tumregler och göra det bästa för att vi kan sköta 
utvecklingsarbetet tillsammans i god anda, vi har alla för-
utsättningar för det i vår kommun!

Christina Båssar, kommundirektör

charles söderman/farbrorn.com

mer än 18 hål
ska ni äntligen börja
göra något åt den här
eländiga vägen?

nä...det ska 
va en tävling...

streetrace
då eller?

nej golf!Det är mer 
än tillräckligt med
hål. kan du va lite 
tyst, han försöker 
faktiskt putta...
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I år firades Korsnäsdagen för 
första gången i ny form. Kom-
munens festdag har indelats i 
två delar: Korsnäsdagen, som 
hålls i augusti och Skördemark-
naden, som hålls i september. 

Korsnäsdagen, som firades den 11 
augusti, inleddes med kommundi-
rektören Christina Båssar hälsning 
och presentation av kommunens 
satsningar de närmaste åren. Korsnäs 
vill förbli en livskraftig kommun 
med mycket företagande och därför 
har kommunen valt att utse företag-
samhet till temat det närmaste året. 
- Kommunen har hållit strategiska 
diskussioner med de lokala företa-
garna, ordnar program och skolorna 
kommer att ha företagsamhet som 
tema under det nya läsåret.

Företagsamhet som tema
Företagsamhet var även tema för 

dagens festtal av tidigare Taklax-
bon och fd vd:n för Företagshuset 
Dynamo Håkan Westermark. Han har 
tröttnat på den eviga diskussionen om 
urbanisering och centralisering och 
lyfte fram möjligheterna till utveck-
ling av landsbygden på landsbygdens 
villkor. 

- Men vi måste själva jobba på 
landsbygden för att få någonting 
gjort. Vi kan inte förlita oss på att 
någon annan gör något. Ingenting 
kommer gratis, påpekade han. 

- Stad och landsbygd ska inte stäl-
las mot varandra, vi behöver var-
andra. Vi måste lobba, påminna, 
marknadsföra centralorterna om vår 
existens, våra möjligheter och behov. 
Vi befinner oss på Finlands framsida 

och tack vare de täta kontakterna till 
vårt västra grannland, borde vi vara 
lyhörda för utvecklingen som sker i 
västerled. 

Underhållning från närregionen
Förutom de uppmuntrande talen 

fick publiken också upplyftande 
underhållning. De största skrattsalv-
orna drog ståuppkomikern Sören 
Storbäck från Pörtom ned. Han är 
välkänd från Pörtomrevyn och nu 
uppträdde han för första gången på 
Korsnäs museitun. Roger Bergström 
bjöd på dragspelsmusik. Avslutnings-
vis stod Taklaxtrubaduren Patrik 
Linman tillsammans med sin son 
André Linman för underhållning på 
sång och gitarr. Patrik har nyligen 
fyllt 50 år och har hunnit med att 
uppleva det mesta inom rockvärl-

Dags för första Korsnäsdagen

den, men numera försörjer han sig 
som trubadur på heltid. André blev 
tidigt rockstjärna i bandet Sturm und 
Drang, men efter tre skivor lades 
bandet ner. Nu sjunger och spelar han 
i gruppen One Desire.

Förutom programmet kunde publi-
ken under Korsnäsdagen bekanta sig 
med stickdemonstration av Korsnä-
ströjan och besöka säljaktutställ-
ningen i hembygdsmuseet, smaka 
på nykärnat smör, äta en matbit 
serverad av Mathantverk, studera 
Torsten Lundmarks träfigurer i Präst-
gårdsmuseet eller bara ta en fika. 
Biblioteket höll vernissage för Len 
Frölander-Ulfs teckningar och Sten-
brytaren bjöd på lunch. 

Text och foto: Kenth Nedergård

Christina Båssar, Sören Storbäck, Håkan Westermark, André och Patrik Linman uppträdde på Korsnäsdagen.

Lovisa Backlund, Inga-Britt Mannfolk och Asta Södergran demonstre-
rade trehandsstickning medan Britta Nyfors skötte virkningen.
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Gun-Britt Stenberg, mäs-
terstickerska, utsågs till årets 
kulturbärare i Korsnäs 2018. 
Gun-Britt var själv bort-
rest under Korsnäsdagen och 
utmärkelsen mottogs av dottern 
Carina Lagerström.

Motivering
I november i fjol anlände det ett 

brev från Museiverket till Korsnäs 
hembygdsförening och till Korsnäs 
kommun. Brevet innehöll ett 
diplom med texten ”Tillverkningen 
av Korsnäströjan har upptagits i 
den nationella förteckningen över 
Levande kulturarv, som ett av 52 
objekt för vårt land att bevara, som 
speciellt värdefulla levande kultur-
arv.”

Korsnäs hembygdsförening, Öst-
erbottens hantverk rf och Korsnäs 
kommun stod tillsammans som 
sökande i en process under 2017, som 
ledde till att Korsnäströjan valdes ut 
av en expertgrupp samt undervis-
nings- och kulturministeriet bland 
nästan 100 ansökningar. Utan fil. 
dr Marketta Luutonens insats hade 
det knappast lyckats, hon skrev den 
text som låg till grund för beslutet 
och som kan läsas på Wikipedia för 
Levande kulturarv. 

Till Årets Kulturbärare 2018 utses 
en av de många, främst - egentligen 
enbart - kvinnor, som alla bidrar till 
att hålla kulturarvet, Korsnäströjan 
levande. När det kommer till den 
minsta detaljen, knapptillverkningen, 
brukar någon karl kunna hjälpa till på 
ett hörn. Annars kan vi med gott sam-
vete tala om Stickerskor. 

Årets Kulturbärare är en mästa-
rinna, en mästerstickerska, Gun-Britt 
Stenberg! Gun-Britt, som nyligen 
firade sin 80-årsdag bor med sin 
sambo i Harrström. Hon har en 
stor familj med barn, barnbarn och 
barnbarnsbarn som hon månar om. 
Hon är sedan många år medlem i 
Korsnäs hembygdsförenings styrelse 
och aktiv i diabetesföreningen. Som 

övriga intressen förutom det som 
berör Korsnäströjan, uppger hon väv-
ning och porslinsmålning.

Världsrekord i Korsnäströjor
Gun-Britt innehar med säkerhet 

världsrekordet i antal handtillverkade 
Korsnäströjor, 54 stycken, och därtill 
en nyskapande klänning som visats 
på catwalk på Salutorget i Helsing-
fors.

Gun-Britt arbetar flitigt i det tysta. 
Hon brukar sköta virkningen av de 
första varven vid de demonstrationer 
av trehandsstickning som hembygds-
föreningen ordnar. Mästare, kallades 
förr den person som startade arbetet 
på en tröja, med de virkade varven 
längst ner. 

Gun-Britt har gjort tröjor till sina 
nära och kära som finns i 4 generatio-
ner och även till en hel del kända per-
soner, som Korsnäs kommun velat ge 

den bästa gåvan man kan tänka sig, 
en Korsnäströja. Vi kan t ex nämna 
europaparlamentariker Nils Torvalds, 
Korsnäs bästa mannekäng! 

Då Gun-Britt tillverkade 
Korsnäsklänningen berättade hon att 
hon satte sig upp i sängen klockan 5 
på morgonen och stickade till sena 
kvällen. En vanlig tröja tar henne 
ungefär 300 timmar att förfärdiga. 
Det krävs flit och tålamod och det 
är också ett slitsamt och i viss mån 
monotont arbete. Det krävs med 
andra ord stort intresse för arbetet 
och vi är säkra på att Gun-Britt gör 
tröjorna med stor kärlek. 

Korsnäs kommun vill genom att 
utse Gun-Britt Stenberg till Årets 
Kulturbärare 2018 visa sin tacksam-
het och uppskattning. Gun-Britt är en 
av dem som på ett utmärkt sätt håller 
vår tradition, vårt kulturarv Korsnä-
ströjan levande och utför en beund-
ransvärd kulturgärning.

Årets kulturbärare i Korsnäs 2018

Årets kulturbärare 
Gun-Britt Stenberg  
tillsammans med 
barnbarnsbarnet 
Linnea Bäck-
lund i den unika 
Korsnäsklänningen. 
Bilden är  från 
uppvisningen av 
Korsnäströjorna på 
Lantdagen 2015.
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Christina Båssar, Sören Storbäck, Håkan Westermark, André och Patrik Linman uppträdde på Korsnäsdagen.
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Genom att leka, rita och läsa sagor får barnet behandla känslor och frågor 
som de vardagliga förändringarna möjligtvis väckt hos det.  

Stödgruppen består av 3-7 barn i ungefär samma ålder/utvecklingsnivå. Materialet 
vi utgår ifrån under träffarna passar bäst 
för barn i åldern 5-10 år men både yngre 
och äldre kan också ha nytta av att delta. 
Gruppen träffas 5 gånger under 90 minuter 
tillsammans med två ledare. Mellanmål 
ingår som en del i träffen. Deltagandet är 
gratis. 

Enligt plan startar en stödgrupp i okto-
ber 2018, förslagsvis i slutet på daghems-/
skoldagen. Intresserade familjer kan ta 
kontakt till någon av nedanstående ledare 
för mera information.

Maria Stenbacka, ring eller skicka sms 
till 050-329 7564 maria.stenbacka@kor-
snas.fi                                                                     

Mia Böling, ring eller skicka sms till 
050-361 6885

Stödgrupp för barn med separerade 
föräldrar i Korsnäs kommun

 

 

 

 

 

 

Småbarnspedagogiken 

i Korsnäs kommun 

Håller 

Öppet hus 

5.9.2018 

Drop in kl. 09:00-10:30  

Välkommen att bekanta dig med verksamheten vid  

Korsnäs daghem Kottebo, Molpe daghem Tulavippan  

och Harrström daghem Knorren  

Evenemanget ger goda möjligheter 
för vårdnadshavare och alla som är 
intresserade att bekanta sig med 

den småbarnspedagogiska 
verksamheten vid kommunens 

daghem. 

 

 

 

Kom med i en stöd-
grupp för arbetslösa 
18-64 år! 

Vi träffas tisdagar i kommungården 
(ingång från Strandvägen) kl. 13-15 med 
start 2.10.2018. Vi dricker kaffe och dis-
kuterar aktuella ämnen. Deltagandet är 
gratis. Välkommen med i vår gemen-
skap! 

Anmälan och vid frågor kontakta 
Maria Stenbacka tel. 050- 3297564 eller 
på e-post maria.stenbacka@korsnas.fi 



KORSNÄSNytt

7

K
o
m

m
u

n
a
l
 in

f
o
r
m

a
t
io

n

Byggnadslov och 
åtgärdstillstånd

Tillsynsnämnden har vid sammanträdet 5.6.2018 godkänt föl-
jande ansökningar om byggnadslov och åtgärdstillstånd.

Byggnadslov
Byggare Lägenhet  Ändamål
Camilla o Ulf Klockars  Harrström 2:98  Fritidshus
Camilla o Ulf Klockars  Harrström 2:98  Bastu
Jan-Ove Sandman o Annika Nyfors Harrström 2:108  Bostad
Jan-Ove Sandman o Annika Nyfors Harrström 2:108  Garage/sidobyggnad
Hannu Miskala  Korsbäck 7:13  Förråd
Hannu Miskala  Korsbäck 7:13  Båtförråd
Anne Varteva  Korsbäck 7:20  Tillbyggnad bastu
Guy Hägglund o Susanne Ståhl  Korsnäs 876:2  Fiskarhus
Esko Peltonen o Marjatta Vähämäki Korsnäs 17:35  Fritidshus
Björn Höstman  Molpe 28:9  Tillbyggnad bostad
Björn Höstman  Molpe 28:9  Tillbyggnad garage
Sirpa o Juha Kivelä  Molpe 19:13  Gäststuga

Åtgärdstillstånd
Byggare Lägenhet  Ändamål
Pontus o Marika Blomberg  Harrström 3:119 Inglasning terrass
Anne Varteva  Korsbäck 7:20  Förråd
John Blomqvist m.fl.  Korsnäs 876:2  Lusthus
Karl-Erik Bäckman  Korsnäs 16:28  Lager
Karl-Erik Bäckman  Korsnäs 876:2  Grillkåta och förråd
Marlene Rönnback  Korsnäs 12:143  Inglasning terrass
Jan-Erik o Caroline Westerdahl  Korsnäs 12:99  Värmebrunn
Rainer Flöijer  Molpe 8:132 Förråd
Molpe uf  Molpe 6:191  Husvagnsparkering 
Kristoffer Rusk  Molpe 876:4  Båthus
Ulf Granås  Taklax 5:1  Inglasning terrass 

Anmälningsärenden
Byggare Lägenhet  Ändamål
Louice Björkas o Nancy Östman Korsbäck 7:10  Lada
Sven Westergård  Korsnäs 18:71  Byte av takmaterial
Börje Lindholm  Molpe 1:273  Förråd

Rivningsanmälan
Ägare  Lägenhet  Vad rivs?
Karl Rönnholm  Harrström 2:248  Äldre bostadshus/  
  ödehus
Gösta Aspö  Viitaniemi 2:75  Del av växthus

Bidrag till       
juniordräkter

Korsnäs FF kommer att 
anskaffa spelskjorta, shorts och 
strumpor åt juniorerna, som 
deltar i Juniorcupen och Minicu-
pen i Vasa bolldistrikt.  Korsnäs 
FF anhåller om ett bidrag till 
dräkterna och ämnar göra 
reklam för Korsnäs kommun på 
dräkterna.

Korsnäs FF har säsongen 2018 
anmält två juniorlag till Juniorcupen 
och Minicupen. Antalet juniorer som 
deltar är närmare 30 stycken. 

Kommunstyrelsen beviljade 
18.6.2018 ett bidrag på 250 euro för 
att Korsnäs kommun trycks upp på 
spelartröjorna.

Skötseln av     
kommunens      
fritidsanläggningar

IF Fyrens styrelse har inläm-
nat en skrivelse till tekniska 
nämnden där man önskar att 
kommunen utreder hur cen-
tralidrottsplanen skall skötas i 
framtiden. 

Föreningen anser att kommunen 
borde anställa en person på heltid för 
skötseln av kommunens fritidsan-
läggningar. Den anställda kunde 
sommartid sköta idrottsplanen och 
vintertid sköta skidspår och fritids-
området på Waterloo. Dessutom 
kunde den anställda sköta om kom-
munens rinkar vintertid.

I nuläget sköts underhållet av cen-
tralidrottsplanen genom köptjänst. 
Waterloo skidspår sköts av IF Fyren 
genom talko och kommunen betalar 
ett litet bidrag årligen för skötseln. 
Rinkarna sköts med talkokrafter och 
med köptjänster i liten skala.

Kommunstyrelsen tillsatte 
18.6.2018 en arbetsgrupp för att fun-
dera på olika utvecklingsförslag för 
kommunens fritidsanläggningar. Till 
arbetsgruppen valdes följande med-
lemmar: Marcus Nordmyr, Roger 
Lindholm, Susanna Råholm, Kent 
Nykamb, Yvonne Berglund, Matias 
Backholm och Tommy Vesterback.

Numera är det Kuntahan-
kinnat, som handhar upp-
handlingen för kommunerna i 
regionen.

En upphandling och ett ramavtal 
har uppgjorts i fjol, vilket är i kraft 
t.o.m. 31.8.2021. För att Korsnäs 
kommun ska kunna tillgodogöra sig 
de förmåner, som Kuntahankinnat 
erbjuder, bör kommunen ansluta sig 
till ramavtalet. 

I och med det nya ramavtalet byts 
leverantören från St 1 till Teboil Oy, 
som vann Kuntahankinnats upphand-
ling.

Tekniska nämnden föreslog 
8.5.2018 att Korsnäs kommun ingår 
ramavtal med Kuntahankinnat om 
upphandling av lätt brännolja för 
tiden 1.6.2018-31.8.2021. Kommun-
styrelsen godkände 18.6.2018 tek-
niska nämndens förslag och ingår 
avtal med Kuntahankinnat.

Upphandling av lätt brännolja 



8

KORSNÄSNytt

KORSNÄS 
VATTENABONNENTER
 
Vattentjänstverket i Korsnäs upp-
manar abonnenterna att 
vara sparsamma med använd-
ningen av hushållsvattnet, 
eftersom grundvattennivån är 
väldigt låg på grund av den  
långvariga torkan.  

Vattentjänstverket

KORSNÄS 
KOMMUN

Issandning 2018-2019
Intresserade av issandningsarbeten 
för Korsnäs kommuns vägar 
säsongen 2018-2019 bedes 
kontakta kommunens tekniska 
avdelning, tel. 06 3479 129 
/ Råholm för erhållande av 
anbudshandlingar. 
Anbuden bör vara inlämnade 
senast  14.9.2018.

Tekniska avdelningen

Ingen försäljning 
av aktielägenheter

En anhållan har inkommit för 
köp av kommunens lokaler 4 
och 5 i Bs Ab Västerbo i Molpe 
by. Lägenheterna togs i bruk 
1984 och består av 2r+k+b, om 
58 m2 vardera. En lokal står tom 
och den andra är uthyrd för till-
fället.

Anbudet är på 45.000 euro för båda 
lokalerna i Bs Ab Västerbo. Kommu-
nen har fastställt försäljningspriset 
till 28.000 € för lokal 4 och 28.000 € 
för lokal 5.

Tekniska nämnden föreslog 
12.6.2018 att lokalerna inte säljs under 
fastställt försäljningspris. Kommun-
styrelsen beslutade 18.6.2018 i enlig-
het med tekniska nämndens förslag.

Lekredskap till 
Korsnäs kyrkby 
skola

Korsnäs hem- och skola r.f. 
kommer att köpa ett lekred-
skap, en s.k. supernova till skol-
gården. Föreningen önskar att 
”supernovan” kan införskaf-
fas via kommunen, men fören-
ingen står för kostnaderna för 
den. Supernovan kostar 3.578 € 
moms 0%. Föreningen önskar 
att kommunen står för sand, 
grävarbeten och delvis installa-
tion av lekredskapet.

Tekniska nämnden omfattade 
12.6.2018 förslaget och beslutade 
att Supernovan som införskaffas 
placeras på kommunens ägda mark 
vid Kby skola. Underhållet sköts av 
tekniska verket. Korsnäs hem- och 
skola r.f. ger ett bidrag om 3.578 €, 
moms 0% för anskaffande av redska-
pet. Därtill tillkommer kostnader för 
fyllnadssand och grävkostnader. För 
att budgeten skall stämma, föreslår 
tekniska nämnden att en nödvändiga 
budgetändringar görs.

Fullmäktige skall ännu godkänna 
budgetändringen.

Konsultföretaget Ramboll 
har uppgjort skisser på trafik-
förbättringar vid Taklax skola. 
Företaget har även kostnadsbe-
räkningar för projektets mark- 
och anläggningsarbeten, vilka 
uppgår 46.452 euro för Taklax 
skola.

I uppdraget ingår följande åtgärder:
• anläggning av en ny anslutning 

till Taklaxvägen
• anläggning av belagd, upphöjd 

gång- och cykelväg
• anläggning av belagt parke-

ringsområde med av- och 
påstigningsplatser samt gäst- 
och invaparkering (5+1 bilplat-
ser och 5 ledsagarplatser)

• förstoring av personalparkering
• anläggning av grusgång
• anläggning av stängsel och 

grindar och port
• anläggning av gräsmatta kring 

arbetsområdet
En anbudsförfrågan för förbättring 

av trafiksäkerheten vid Taklax skola 
utsändes av tekniska nämnden till 
6 entreprenörer och inom utsatt tid 
inlämnades 3 anbud.

I årets investeringsbudget finns 
46.000 euro för projektet. Färdig-
ställningstidpunkten för samtliga 

Trafiksäkerheten vid Taklax skola
arbeten är 6 veckor fr.o.m. projektets 
startdatum.

Eftersom samtliga anbud kraftigt 
överskred anslaget i investeringsbud-
geten förkastade tekniska nämnden 
12.6.2018 samtliga anbud.

Nämnden kommer att se över pla-
nerna för att hitta en lösning på hur 
man går vidare.
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KORSNÄS 
KOMMUN

Snöröjning 2018-2019
Intresserade av snöröjningsarbe-
ten för Korsnäs kommuns vägar 
och områden säsongen 2018-2019
bedes kontakta kommunens tek-
niska avdelning, tel. 06 3479 129 / 
Råholm för erhållande av anbuds-
handlingar.
Anbuden bör vara inlämnade 
senast 14.9.2018.

Tekniska avdelningen

KungörelseVatteninfo
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Söndagen den 5 augusti fira-
des Världsarsdagen i vårt lokala 
världsarv i Korsnäs. Efter ett 
uppehåll på några år på grund 
av dåligt väder och andra kon-
kurrerande arrangemang så 
hade Världsarvskommittén 
bestämt att 2018 firar vi på Mol-
pehällorna som vi brukar.

En utmaning med Molpehällorna 
är ju naturligtvis att ordna transpor-
ten till och från Molpehällorna på 
ett tryggt och säkert sätt. I år hade 
vi turen att ha två lokala förare som 
uppfyller säkerhetskraven och med 
godkända båtar som kunde ta passa-
gerare. Joakim Nygård som också är 
aktiv inom Molpe sjöräddare var ena 
kaptenen på sin egen båt och som 
andra farkost kunde vi boka in Kim 
Sebbas båt, och som förare på den 
fungerade Herman Fogelberg. Tryggt 
och utan incidenter skjutsade ca 120 
personer fram och tillbaka till Molpe-
hällorna under dagens lopp.   

Det var idel glada miner när besö-
karna kom upp från stranden till de 
gamla byggnaderna. Medlemmar ur 
Korsdraget hade ställt upp och spe-
lade dragspelsmusik på gräsplanen 
framför den gamla sjöbevaknings-
byggnaden. 

Efter kaffe och smörgås samlade 
guiden Ann-Sofi Backgren ihop alla 
intresserade inför den historiska 

vandringen i Jakob Rautios fotspår. 
Jag vågar påstå att det är den största 
enskilda gruppen som vi arrange-
rat guidning åt på Molpehällornas 
vandringsled. För de som inte ville 
gå vandringsleden så fanns möjlig-
het att tillverka sina egna avtryck till 
världsarvet tillsammans med Geir 
Byrkjeland eller undersöka naturen 
till lands eller vatten med guidning 
av Maria Tiusanen som sommarjob-
bar på Forststyrelsen.

En kort blick i besöksboken gav vid 
handen att vi hade en stor spridning 
på besökarna. Vi hade deltagare från 
Korsnäs, Malax, Närpes, Vörå och 
Helsingfors bara för att nämna de 

Världsarvsdagen vid 
Molpehällorna

orter som jag själv råkade fästa upp-
märksamhet vid.

Eftersom evenemanget inte ordnats 
på något år så beslöt kommittén att vi 
inte tar någon deltagaravgift för eve-
nemanget utan bjuder in med allmän 
annons och ser hur många som möter 
upp. Det ledde ju förstås till lite 
köande med båttransporter och till att 
smörgåsar och kaffe tog slut. Men vi 
har goda kontakter till Strand-Mölle 
och kunde hämta mera smörgåsar till 
Molpehällorna. 

Vi hade utlovat starten på hemfär-
derna till kl.15.00 men det ska erkän-
nas att det drog ut på tiden lite innan 
vi hade alla säkert på landbacken 
igen. Som sista trupp lämnade arrang-
örerna och molnen började nog samla 
sig vid horisonten innan vi kom oss 
iland igen. Men vi kunde alla vara 
mycket överens om att det varit en 
mycket lyckad dag i Världsarvet.

Ett stort tack till alla som deltagit 
för att göra arrangemanget lyckat!

Text: Christina Båssar

Korsdraget underhöll besökarna vid naturstationen på Molpehällorna 
på Världsarvsdagen.

Vippfyren på norra delen av Mol-
pehällorna var huvudmål för den 
guidade turen i Jakob Rautios 
fotspår.

Foto: Ari Berg

Foto: Christina Båssar
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en högtidsdag för ett trettiotal 
aktiva sjöräddare och samar-
betsparter. Då kunde föreningen 
Molpe sjöräddares nya klubblo-
kal och räddningsstation ute vid 
Skaglet i Molpe invigas.

Den nya sjöräddningsstationen 
är cirka 100 m2 och omfattar ett 
samlings/mötesrum samt material/
omklädningsrum för medlemmarnas 
utrustning. I gaveln på huset finns 
även en allmän bastu och tvättrum, 
som ska serva besökare vid fiskeham-
nen i Skaglet. Byggnaden har byggts 
på talko – ca 2500 arbetstimmar har 
lagts ner på arbetet. Finansiering har 
fåtts via Aktion Österbotten samt 
privat sponsorering.

Historisk överblick
Tidigare förfogade föreningen över 

ett ca 10 m2 stort krypin ute vid piren, 
varav hälften var ett litet uppvärmt 
kontor och hälften ett ouppvärmt 
omklädningsrum. 

- Det var efter en utryckning för 
knappt tre år sedan, som vi satt och 
funderade och en av våra medlemmar 
började tycka att det var dags för en 
upprustning av området ute vid Skag-
let, berättade verksamhetsledaren 
Roland Westerback i sitt invignings-
tal.

- Kunde man månne förbättra servi-
cen vid ”gästhamnen” med dusch och 
wc, samtidigt som vi själva skulle få 
ändamålsenliga utrymmen?

Föreningen började undersöka vad 

som var möjligt och konsterade att 
det var möjligt att söka om projektbi-
drag. Föreningen uppgjorde ritningar, 
sökte om bygglov och ansökte om 
EU-pengar. 

- Allt gick vägen och det är nog 
första gången som jag verkligen 
lyfter på hatten för EU-stöd! fortsatte 
Roland. 

- Jag lyfter också på hatten för 
dåvarande ordförande Mathias Skog 
med styrelse som drog igång och 
höll i trådarna för detta projekt. Det 
var inget litet maskineri att dra igång 
detta, utöver att vår kärnverksamhet 
också skulle fungera oklanderligt 
med övningar och skolningar som 
vanligt. 

I slutet av september 2016 kom 

Molpe sjöräddare firade sin 
nya sjöräddningsstation

Föreningen har fått nya ändamålsenliga utrymmen.
Sjöräddningssällskapets övningsfartyg 
Jenny Wihuri besökte Skaglet.
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husstommen på plats. Med hjälp av 
talkoandan i nejden och en grupp på 
10-15 verkligt aktiva sjöräddare gick 
det relativt snabbt. I föreningen finns 
många olika yrkesgrupper; byggare, 
målare, elektriker, rörmontörer, som 
ställde upp. 

Trygg verksamhet för människor på 
sjön

I utrymmena kan föreningen ordna 
bättre skolning, hålla bättre ordning 
på saker, få kläder och utrustning tor-
kade.  Allt detta gör att sjöräddarna 
får bättre beredskap och är snabbare 
kommer till undsättning då någon är 
i nöd.  

- Vi har inte förverkligat detta för 
oss själva, utan för er båtmänniskor 
som använder båt som fortskaffnings-
medel och som vill kunna åka bekym-
merslöst på sjön. Om något oförutsett 
ändå skulle hända och olyckan är 
framme, finns vi Sjöräddare och 
Trossen till er hjälp så att ni kommer 
tryggt i hamn ändå, avslutade Roland 
Westerback. 

Måns Holming från Multitronic, 
som utgör en av de största sponso-
rerna, fick äran att klippa invignings-
bandet tillsammans med Roland 
Westerback. 

Föreningen fick uppvaktningar från 
när och fjärran under festen. På plats 
fanns Finlands Sjöräddningssäll-
skaps undervisningsbåt Jenny Wihuri 
med personal, som ville visa sin upp-
skattning för det arbete föreningen 
gör. Vasa sjöräddningsförening, som 
verkar i Vasaområdet, uppvaktade 
sin vänförening. Även en båtpatrull 
från Vallgrunds sjöbevakningsstation 

hedrade tillställningen med sin när-
varo. Korsnäs kommun och företaget 
Multitronic hörde till andra samar-
betsparter, som visade sin uppskatt-
ning för föreningens verksamhet.

Under invigningskvällen fick besö-
karna möjlighet att bekanta sig med 
de nya utrymmena, bekanta sig med 
de gästande fartygen och förening-
ens båtar samt lära sig om knopar på 
sjön. Molpe sjöräddare bjöd på kaffe 
och tårta och kvällen avslutades med 
lotteri.

Aktiv förening med stort distrikt
Molpe Sjöräddare, som grundades 

1993, är en av Sjöräddningssällska-
pets närmare 60 medlemsföreningar. 
Föreningen har cirka 25 aktiva med-
lemmarna är bosatta i området mellan 
Närpes och Vasa. Dessutom har för-
eningen över 500 betalande medlem-
mar från hela landet och även från 
Sverige, vilka stöder verksamheten.

Föreningen får sina uppdrag från 
gränsbevakningen via sjöbevak-
ningen i Åbo. Man får en ersättning 

Måns Holming 
och Roland 
Westerback 
skötte band-
klippningen.

Vasa sjöräddningsförening anlände sjövägen.                      
Molpe sjöräddares farkoster är redan på plats.

Korsnäs kommun uppvaktade 
genom Camilla Ribacka.

Vallgrund sjöbevakningsstation upp-
vaktade genom Martin Saarinen.

på 140 euro i timmen, vilket ungefär 
räcker till bränsle. Resten sköts på 
talko.

Föreningen har tre farkoster till 
sitt förfogande. Targa Rescue är den 
största räddningsbåten. Vattenskotern 
Dermo Rescue är en smidig farkost 
för snabba uppdrag i steniga vatten. 
Dessutom har man en fyra meter lång 
skolningsbåt Boistö.

Text och foto: Kenth Nedergård
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I Korsnäs kommun har i år 
hållits tre simskolegrupper, 
varav två i Molpe och en i Harr-
ström.

Lek & Plask för 3-5-åringar har 
också hållits för tre grupper. Sam-
manlagt har ca 120 barn deltagit i 
simskolorna samt 30 barn i Lek & 
Plask.

Simlärare i år har varit Benjamin 
Nedergård, Lena Kronholm, Johanna 
Nylund och Hanna Enlund.

Lekledare har varit Emelie Reinilä, 
Tilde Stenbäck, Adam Ravald och 
Ida Granholm.

Molpe
25 meters märket

Elwin Fröding, Aline Kronstrand, 
Sanna Naw, Ella Berglund, Kevin 
Nygårdas, Katya-Linn Rosbäck, Sindre 
Ramstedt, Say Hurricane, Say Elisabeth, 
Mariana Maij
50 meters märket

Mariana Maij, Livia Sebbas, Hannes 
Söderman
100 meters märket

Tindra Juthström, Nova Juthström
200 meters märket

Gabriella Rutledge
500 meters märket

Filip Fröding, Casper Holm
1 kilometers märket

Casper Holm
2 kilometers märket

Casper Holm
Vattenskicklighetsmärket

Ellen Moliis, Oliver Nyback, Elias 
Renfors, Tilde Nygårdas, Vincent Blom-
qvist, Venla Kronstrand, Wileyoo Majsjö
Nybörjarmärket

Hannes Helgas, Sarah Vestberg
Intressemärket

Elvin Fröding, Sanna Naw, Kevin 
Nygårdas

Teknikmärket
Hannes Söderman, Nova Juthström

Talangmärket
Say Law Paw, Celine Ramstedt, Linn 

Sebbas
Simkandidat

Agnes Berglund, Marius Ramstedt, 
Filip Fröding
Primusmagister

Hugo Helgas

Korsnäs
25 meters märket

Emma Vägar, Minea Stangrund, Erik 
Hartvik, Filip Rosenqvist, Ammar Hus-
sein, Jonathan Rönnholm
50 meters märket

Olivia Östring, Mathilda Aspbäck, 
Ammar Hussein, Walter Häggblom, 
Linus Rosenqvist, Hampus Stangrund
100 meters märket

Olivia Östring, Mathilda Aspbäck, 
Hampus Stangrund
Simkunnighetsmärket

Teresia Oasis
500 meters märket

Teresia Oasis, Jacob Blomqvist, Feli-
cia Nyståhl
1 km märket

Hampus Mattans, Jacob Blomqvist, 
Felicia Nyståhl
2 km märket

Joel Blomqvist, Felicia Nyståhl
Vattenskicklighetsmärket

Matheo Mannfolk, Nathanael Sten, 
Theo Nyståhl, Bilasan Mala Ali, Hussein 
Hussein, Benjamin Juthnäs, Sofia Rönn-
holm, Andre-Jakob Kayava, Lokman 
Hussein, Hussain Mala Ali, Wessam 
Mala Ali, Kim Smedback, Nayrouz Hus-
sein
Nybörjarmärket

Ammar Hussein, Ida Karlsson
Intressemärket

Emma Vägar, Olivia Östring, Jonathan 
Rönnholm

Harrström
25 meters märket

Amanda Svartgrund, Isac Westberg, 
Joshua La Mantia, Jonas Granås, Ellen 
Björkqvist, Kevin Smedlund, Verna Nor-
rena, Mathias Österberg
50 meters märket

Oliver Överholm, Oscar Björkqvist, 
Wilma Backholm
100 meters märket

Amanda Vesterback, Oliver Överholm, 
Thilde Lundvall, Alva Blomberg, Eve-
lina Juthnäs
200 meters märket

Amanda Vesterback, Oliver Överholm, 
Thilde Lundvall, Matilda Bjurbäck, Alva 
Blomberg, Joel Bjurbäck, Evelina Juth-
näs
1 km märket

Jonas Österberg, Elenor Bäcklund, Ida 
Sjöblad
2 km märket

Jonas Österberg, Elenor Bäcklund, 
Elvira Södergran
Simkunnighetsmärket

Elenor Bäcklund, Oliver Överholm, 
Thilde Lundvall, Matilda Bjurbäck, Axel 
Groos
Vattenskicklighetsmärket

Olivia Svartgrund, Ariana Lind, Molly 
Westerlund, Dzenana Halicevic, Lenni 
Backholm
Nybörjarmärket

Amanda Svartgrund, Elias Vesterback, 
William Snickars, Isac Westberg, Oscar 
Nordmyr
Intressemärket

Jonas Granås, Oscar Björkqvist, Ellen 
Björkqvist, Kevin Smedlund, Wilma 
Backholm, Noel Blomberg, Verna Nor-
rena, Mathias Österberg
Talangmärket

Amanda Vesterback, Oliver Överholm, 
Thilde Lundvall, Agnes Bäcklund, Ida 
Sjöblad, Alva Blomberg, Joel Bjurbäck
Simkandidat

Elenor Bäcklund, Matilda Bjurbäck, 
Elvira Södergran, Axel Groos

Sommarens simskolor
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Edsviksjöns allaktivitetsför-
ening ordnade fest lördagen 
den 28 juli nere vid hamnen vid 
Edsviksjön. Föreningens reno-
veringsprojekt Alvina-huset 
firades med en fest med musik 
och mat och trevlig samvaro.  
Maten tillverkades i muurikka-
panna. JB:s West Coast Band 
stod för musiken. 

Hus för möten, fester och övernattning
Huset är ännu inte helt färdigt, 

men arbetet framskrider. Utsidan ser 
rätt färdig ut med ny farstu, ny bräd-
fodring och tak. Inomhus är det köket 
som är längst hunnet. 

På bottenvåningen ska finnas ett 
kök, ett större rum samt wc och 
dusch som förses med golvvärme. 
Köksinredningen, som tidigare fun-
nits i huset, har varit utlånad men har 
återfåtts. På vinden planeras en kon-
ferensavdelning med plats för upp till 
20 personer. På vinden finns också 
två övernattningsrum.

Huset Alvina flyttades till Edsvik-
sjön från Malax i oktober 2014 och 
sedan dess har föreningen hållit på 
med talkoarbete. Enligt planerna ska 
huset kunna användas för möten, 
fester och även nattgäster. Namnet 
Alvina kommer från namnet på en av 
de systrar som senast bott i stugan. 

Från Finlands hembygdsförbund 

Fest för Alvina-huset
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har man fått bidrag i flera år. Även 
NTM-centralen har beviljat medel. 
Just nu driver föreningen ett treårigt 
Leader-projekt på 45.500 euro för 
husrenoveringen. Svenska kulturfon-
den har bidragit med 10.000 euro för 
projektet. Resterande del av finansie-
ringen sköter föreningen själv.

Text och foto: Kenth Nedergård 

Alvina-huset i hamnen vid Edsviksjön.

KorsnäsKrysset
Här kommer lösningen på det senaste KorsnäsKrysset. Denna gång 
fick vi in 15 lösningar på korsordet. Bland alla deltagarna, som lämnat 
in rätt lösning, har 
vi lottat ut var sitt 
Korsnäspris. 
Följande personer 
kan hämta ett pris på 
kommunkansliet: 
Annalisa Oldenmark, 
Harrström
Sonja Öster-
holm-Granqvist, 
Molpe
Eva Stina Häggdahl, 
Molpe
Vi återkommer med 
korsord i KorsnäsNytt 
med jämna mellan-
rum.
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Konstruktion/foto Jan H. Eriksson

Tävling på    
sociala medier
Sommarens utlottning av Pizza 
& Paddling via vår facebook sida 
och via #korsnäs på instagram är 
avgjord.
Av facebookinläggen vann 
Yvonne Berglund från Molpe. 
På Instagram vann official_
korsnäs_ff som varit flitig att 
tagga #korsnäs under sommaren.
Vi kommer att skicka presentkor-
ten till de lyckliga vinnarna och 
hoppas på passliga paddelvindar 
ännu i sommar!



14

KORSNÄSNytt

Korsnäs FF öppnade höstom-
gången med vinst, 3-0 på bortaplan 
emot Pedersöre FF.  

På hemmaplan 7.8 blev det oavgjort 0 - 
0 emot KPS från Karleby.

Är Du intresserad av god fotboll, kom 
då gärna i höst och se KoFF,s hemmamat-
cher. 
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Sommaraktiviteter i Prästgårdsmuseet
Utställning av Torsten Lundmarks träsniderier

Omkring 250 personer besökte sommarens 
utställning med träsnidare Torsten Lundmarks 
träfigurer. Sommarredaktör Evelina Kulp skrev en 
artikel om utställningen i Vasabladet och Sydin. 
Utställningen fick positiv uppmärksamhet också 
på finskt håll då en besökare hade berömt guiden 
och utställningen i Pohjalainen.
Till öppningen av utställningen av Lundmarks 
träsniderier kom 16 personer från Korsnäs, Åbo, 
Hangö och Stockholm. 94 föremål var utställda 
däribland Torstens svarvoped och verktyg. Tor-
sten brukar berätta om svarvopeden att den hade 
två funktioner, att fungera som svarv och som 
motionscykel. Anita Ismark presenterade utställ-
ningen. Pontus Westmalm skötte videokanonen 
med den rullande fotoserien av Torsten och hans 
träsniderier. Bjarne Ismark presenterade svarvope-
den. Roger Lindholm cyklade och Bjarne Ismark 
testade svarvning med svarvopeden. Tillställ-
ningen filmades av Majvor Lundmark. Den sänds 
i Petalax TV, finns på Facebook, hemsidan och 
Youtube.

Sommarteatern Gruvliga berättelser tackar
I år har Prästgårdsmuseet satt upp pjäsen Gruvliga 
berättelser för att uppmärksamma att det är 60 år 
sedan gruvtornet började byggas. Gruvepoken i 
Korsnäs historia var viktig för näringslivets fortsatta 
utveckling i Korsnäs. Sommarteatern spelades på 
gruvområdet vid gruvtornets fot 10 och 12 augusti. 
Föreningen tackar manusförfattaren och regissören 
Lasse Hjelt, alla talkoarbetare, amatörskådespelare, 
ljudtekniker, filmare, kaffekockar, Första hjälpgrup-
pen, parkeringsvakter och ordningsvakter. Vi tackar 
alla sponsorer för bidragen vi fått. Vi framför även ett 
stort tack till våra medarrangörer! Intäkterna går till 
målnings- och reparationsarbeten vid museet.

Målning av Prästgårdsmuseets ytterväggar, 
innefönsterbågar och farstu

Under sommaren målas Prästgårdsmuseets ytter-
väggar, innerfönsterbågar och farstun invändigt. 
Målningsarbetana utförs av Byggandsbyrå B Ravalds 
arbetstagare Tao. Museet beviljades 9.000 euro 
i bidrag för ändamålet av Museiverket och 5.000 
euro från Korsnäs samfälligheter. Senaste sommar 
målades ytterfönsterbågarna. Museibyggnaden 
kräver ett ständigt underhåll. I planerna framöver 
finns att sodablästra och måla plåttaket. 

Hyr en stämningsfull lokal
Prästgårdsmuséet, som erbjuder en stämningsfull 
miljö, kan hyras för olika familjehögtider, som vigs-
lar, dop, födelsedagar och släktträffar. I år har det 
varit bröllops- och konfirmationsfotograferingar 
och dop. Ta kontakt med Anita Ismark per telefon 
050-5181949 eller per e-post anita.ismark@gmail.
com 
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Bilder från matchen Pedersöre FF-Korsnäs FF som slutade 0-3. 
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Återstående hemmamatcher i Korsnäs  
28.08 kl.18.30 Korsnäs FF - Sporting Kristina    
16.09 kl.14.00 Korsnäs FF - KPV/Akat.  
29.09 kl.14.00 Korsnäs FF - VPS J/Akat.

Spännande höstsäsong
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Sommarens teaterpjäs ”Gruvliga berättelser” 
hade premiär fredagen den 10 augusti vid det 
gamla gruvtornet i Korsnäs. Omgivningen gav en 
verklighetstrogen bild av händelserna och publi-
ken var förväntansfull inför den nyskrivna tea-
terpjäsen.

Själva pjäsen bjöd på, som namnet beskriver, lokala 
berättelser med gruvan i centrum. Pjäsen inleddes med 
stenletande Korsnäsbor och avslutades med nedlägg-
ningen av gruvan. Däremellan bjöds publiken på både 
fakta och fiktion, uppmärksammade händelser i gruvans 
historia, livet i gruvan och utanför gruvan, skrönor och 
folktro.  

Gruvdriften innebar att det till Korsnäs plötsligt kom en 
stor inflyttning, ofta bestående av finskspråkiga arbetare, 
som gjorde sitt avtryck i lokalsamhället. Pjäsen bjöd både 
på kärleksdrama men också på mer dramatiska händelser 
med arbetsolyckor, som kunde förändra livet för gruvfa-
miljen. 

Mötena mellan lokalbefolkningen och inflyttarna kunde 
ta sig olika intryck. Den lokala ungmön Doris (Doris 
Stenholm) sökte jobb på fabriken, men fick själva chefen 
(Lasse Hjelt) på tråden och såg fram emot sommardan-
serna i Harrström.  

Det strävsamma paret Matt och Mia, spelade av Mats 
Korsbäck och Carina Lagerström, fick åskådliggöra det 
traditionella samhällets möte med den moderna industrin. 
Mia var rädd för att ”underbyggarna” skulle ilskna till över 
den nya gruvan, som gick hundratals meter ner i marken. 

Berättelser från gruvan
lokala gruvarbetaren spelad av Jan-Erik Ravals, förflytta-
des pjäsen naturligt framåt i tiden. 

Regissören och manusförfattaren Lasse Hjelt ville 
få fram historien bakom gruvan som födde en industri, 
vilken i sin tur omformade lokalsamhället och den lokala 
historien. Han lyckades med det på ett lättsamt och under-
hållande sätt.  

Efter pjäsens slut gavs de närvarande gruvveteranerna 
möjlighet att delge egna minnen från gruvepoken. I pjäsen 
medverkade sammanlagt cirka 25 skådespelare, musiker 
och tekniker.

Text och foto: Kenth Nedergård
 
  

Pauskaffet serverades i kontorsbyggnaden. Det var länge sedan gruvområdet varit så välbesökt som under 
de två föreställningarna som spelades i början av augusti.

Helge Holm (Pontus 
Westmalm) letar stenar.

Moder Jord (Gun 
Korsbäck) sjöng 
kända melodier.

Var det kanske också ”underbyg-
garna”, som gjorde familjens kossa 
ofruktsam och som också ställde till 
med en gruvolycka för Matt? Ja, det 
vet vi inte, men olyckligt gick det 
hur som helst.

Berättelserna bands samman med 
sång och musik. Ibland var det 
körsång, ibland spelade skogsrået 
Erica Nygård känslosam musik på 
tvärflöjt eller så sjöng Moder Jord 
(Gun Korsbäck) örhängen från 
gruvtiden med känslig röst. 

I dialogen mellan Anita Ismark, 
som spelade radioreporter, och den 

Matt (Mats Korsbäck) har hittat en lysande sten, 
som Mia (Carina Lagerström) blir förskräckt av.

Romans på gruvan 
mellan Doris Sten-
holm och chefen 
Lasse Hjelt.
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Harrström ungdoms- och hembygdsförening 
deltog i 340 km loppis som ordnades i Österbotten 
lördagen 17.6. 

Försäljare, besökare och många leksugna barn trivdes 
under solen i Skepp&Skoj parken den dagen. Det var 
trevligt att evenemanget lockade besökare även långväga 
ifrån som passade på att besöka många olika loppisar 
under dagen.

Sommarens happenings i Harrström

Musikafton med Fred Berg och Boris Teirfolk ordna-
des i Skepp&Skoj parken i Harrström 25.7. Även den 
här kvällen njöt gästerna av sol, värme och gemenskap. 
Repertoaren var bred och önskelåtar och allsånger blan-
dades. 

Text och foto: Sofia Mitts-Björkblom

Arbetet med centralidrottsplanen har pågått 
hela sommaren av Entreprenören KRK Infrasys-
tems ab.

Friidrottsverksamheten har hållit paus under somma-
ren, men fotbollsplanen och läktaren har varit i använd-

Centralidrottsplanen i Korsnäs
ning för fotbollens behov. 

Enligt den ursprungliga planen skulle arbetet färdigstäl-
las inom augusti, men tidtabellen kommer att förskjutas 
med några veckor innan löparbanorna kan tas i bruk. 
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På företagardagen 5.9 startar en 
serie evenemang som kallas ”Goda 
råd och en kopp kaffe”. I serien ingår 
sju olika evenemang – ett i varje 
ägarkommun. Evenemangen ordnas 
i samarbete med samarbetspartners, 
dvs. kommunerna och deras egna 
företagarföreningar samt naturligtvis 
olika organisationers experter som 
håller sakkunniganföranden.

– Den här gången ville vi 
inte ordna samma program 
i varje kommun, utan nu 
skiljer sig programmen 
litet från varandra. Det 
lönar sig alltså att studera 
programmen och sticka 
sig in inte bara på den 
egna kommunens evene-
mang utan även fast på 
grannkommunens, upp-
manar Kjell Nydahl direktör 
för företagstjänster.

– Det är viktigt att samar-
beta med företagarna i den 
egna kommunen, men det lönar 
sig också att skapa nätverk i grann-
kommunen, tillägger Tommi Virkama 
direktör för Nyföretagscentrum Star-
tia som verkar i anslutning till VASEK.

Teman på evenemangen är bland 
andra EU:s dataskyddsförordning, 
försäljning och marknadsföring, 
avtalsfrågor och företagarens juridiska 
fallgropar, offentlig upphandling, 
utvecklings- och investeringsstöd 
samt ekonomiförvaltning. Läs mer om 
programmen på adressen www.vasek.
fi. 

Kommunernas företagsrådgivare
Invånarna i Vasaregionen har alltid 

ansett det vara viktigt att VASEK har 
en ”egen” företagsrådgivare för varje 
kommun. En som ser efter kommu-

gården, påminner Nydahl och tilläg-
ger:

– Våra tjänster är alltid avgiftsfria 
liksom även dessa evenemang. Även 
om man inte just nu har några utve-
cklingsprojekt på gång i företaget 
lönar det sig ändå att komma och 
lyssna på aktuella frågor och vad 
VASEK har att erbjuda.

När företaget grundades fasts-
log man att dess uppgift var att 

marknadsföra regionen och 
dessutom samordna samar-
betet inom näringslivet, 
förverkliga regionala utve-
cklingsprojekt och tillhan-
dahålla specialiserade 
företagstjänster. Dessa 
är hörnstenarna i VASEKs 
verksamhet än i dag.

– I juli var EnergyVaasa 
och regionens energitekno-

logikunnande väl synligt på 
Finlandsarenan i Björneborg, 

där det ordnades ett evenemang 
kring elnätens säkerhet. Nu i augusti 

startar ett nytt projekt tillsammans 
med Kvarkenrådet för att utveckla 
turistbranschen, men många andra 
projekt är också på gång eller under 
planering, räknar tf. vd:n Stefan 
Råback upp och fortsätter: 

– Vi jobbar på med samma huvu-
duppgifter som för 15 år sedan. 
Samarbete är fortfarande den röda 
tråden i verksamheten – och kommer 
att vara det även de följande 15 åren!

Tilläggsuppgifter 
Kjell Nydahl 

kjell.nydahl@vasek.fi 

Femtonåriga VASEK firar i 
arbetets tecken

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK grundades 20.8.2003 och bolaget inledde sin egentliga verk-
samhet i november samma år. I höst firas alltså att bolaget verkat i 15 år och firandet sker på typiskt 
VASEK-vis i arbetets tecken.

nens företag och hjälper dem t.ex. i 
olika stödärenden, söka företags- och 
investeringsstöd, grunda nya företag 
och även vid ägar- och generations- 
skiften.

– Vi sköter om företagen under hela 
deras livscykel. Man kan få företags-
rådgivning på vårt kontor på Nedre 
torget eller be att företagsrådgivaren 
besöker företaget. Vi har även egna 
jourdagar i kommunerna när man kan 
träffa företagsrådgivaren i kommun-

ÖPPET HUS på fd KKC 6.9.2018 kl 17.00 - 20.00
Kommunen bjuder på kaffe och dopp.
• Presentation av fastighetens företag
• Presentation av lediga utrymmen
Alla är välkomna att bekanta sig med verk-
samheten i fd KKC:s utrymmen!

VASEK ordnar program kl. 17.30–20.00
• Fem steg för att få GDPR under kontroll, Tobias 

Björkström, DKCO
• Offentlig upphandling- hur kan små lokala före-

tag nå framgång i upphandlingar? Nathalie 
Myrskog, DKCO
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KORSNÄS
På gång i

Höstens verksamhet
Planeringen av höstens verksamhet har 
inletts. Önskemål och idéer om klubbar eller 
övriga evenemang som kunde ordnas under 
hösten kan riktas till Petra på petra.sund-
holm@fs4h.fi eller 045-8764838. Närmare 
info om klubbar delas ut senare i skolorna, 
håll utkik. Besök oss även på Facebook och 
Instagram! 

Info från 
KORSNÄS 4 H 

Kontaktuppgifter 
Petra Sundholm (helst via mail) 

petra.sundholm@fs4h.fi 
eller 045-876 48 38 

HÖSTMARKNAD
lö 4.9 kl 11-14 

vid Marthagården i Molpe

Flera försäljare på plats:

grönsaker

fisk

hembakat bröd och kakor

safter och sylt

Martorna har hembakade munkar, kaffe, saft och 
uppskattat snabblotteri med finfina vinster!

Arr. Molpe Marthaförening r.t

Vård- och omsorgsnämnden i Korsnäs lediganslår föl-
jande befattning inom äldreomsorgen; 

Sjukskötare 100 % fr.o.m. 01.01.2019 tillsvidare
Arbetstiden är heltid och innebär i huvudsak tvåskiftesar-
bete med beredskap för treskiftersarbete. Placering i första 
hand vid Lärknäs. Behörighetskrav är legitimerad sjukskötare 
och fullständiga kunskaper i svenska samt nöjaktig förmåga 
att i tal och skrift använda finska. Lön enligt AKTA. Prövotid 
om fyra månader tillämpas.

Vi värdesätter god samarbetsförmåga, flexibilitet och för-
måga att utveckla vårdarbetet.

Lärknäs är ett effektiverat serviceboende med 25 vårdplatser 
för vård och omsorg dygnet runt. Vårdteamet arbetar med 
aktiverande metoder och har erhållit La Carita-priset som ett 
erkännande för god vård. Målsättningen är att varje klient 
bemöts respektfullt utgående från sina egna resurser.

Ansökan inlämnas med betyg och intyg senast 27.08.2018 
kl. 15.00 till Korsnäs kommun, vård- och omsorgsnämnden, 
Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs. Före anställningen inleds 
bör den som valts förete godtagbart läkarintyg. Närmare 
information ger vik. äldreomsorgsledare Carina Nord-
man-Byskata, tfn 050-5529 621.

Välkommen med din ansökan! 
Korsnäs 10.08.2018
Vård- och omsorgsnämnden 

Socialväsendet i Korsnäs kommun söker en person till 
följande befattning;

Husmor 100 % fr.o.m. 01.10.2018
Befattningen innebär skiftes- och helgarbete med placering 
i Lärknäs kök. Behörighetsvillkor är grund- eller yrkesex-
amen för kock. Meriterande är specialyrkesexamen eller 
motsvarande tilläggsutbildning. Motsvarande utbildningar 
eller tidigare arbetserfarenhet kan enligt prövning beaktas. 
Fullständiga kunskaper i svenska och nöjaktig förmåga att i 
tal och skrift använda finska samt övriga utbildningar inom 
området ses som merit.

Lön enligt AKTA och prövotid om fyra månader tillämpas. 

Ansökan inlämnas med betyg och intyg senast 27.08.2018 
kl. 15.00 till Korsnäs kommun, Strandvägen 4323, 66200 
Korsnäs. Före anställningen inleds bör den som valts uppvisa 
godtagbart läkarintyg. Närmare information ges av vik. äld-
reomsorgsledare Carina Nordman-Byskata tfn 050-5529 621. 

Välkommen med din ansökan!
Korsnäs 10.08.2018
Vård- och omsorgsnämnden 

Korsnäs kommun
Korsnäs kommunLediga platser
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Skördemarknad
Korsnäsgården lördagen 8.9 kl. 11-14

Korsnäsgården lördagen 8.9 kl. 21-02

Boka plats på nummer 050-5910049 eller per 
e-post helena@mathantverk.fi

Jonzons firar 10 årsjubileum med dans i Korsnäsgården lördag 8.9 kl. 21.00.
Inträde 15 €

Arr. Jonzons och Korsnäs uf & bf
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Bibliotekets vinteröppethållningstider
1.9.2018-31.5.2019 
måndag, fredag 12-19 
tisdag, torsdag 12-16 
onsdag 12-17 
 
Bokbussen återupptar körningen 13.8 och kör udda 
veckors måndag, tisdag, onsdag

 

Stickcafé Novelitta
Stickcafé Novellitta börjar tisdag 4.9. kl 10-12  i biblio- 
teket. 
Alla intresserade är välkomna, från när och fjärran. Ta 
med en stickning, virkning, sömnad eller vad helst 
du vill jobba med. 
Detta är ingen kurs med kursledare, utan fri samvaro 
med handarbete i trevligt sällskap. 
Biblioteket berättar om ny eller gammal litteratur och 
bjuder på kaffe med dopp. 
Ingen avgift. Värdinna är Kerstin Sjöstrand.
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Augusti 
Originalillustrationerna till 
bilderboken Pappan, jag och 
havet av Lena Frölander Ulf.

September 

Utställare är Erik Sepänaho. 

Barnkonsert
Skrubiluttan och Skrubilej uppträder med barnkonsert 
i biblioteket 23.8. kl. 9.30 (Desirée Saarela-Portin och 
Marianne Maans).

Kommunens fritidsverksamhet
Helena Höglund-Rusk sköter Fritidsverksamheten i 
Korsnäs kommun 1.8 - 31.12.2018. Arbetstid 50% 
Kontaktuppgifter: 
e-post: helena@sou.fi , tel.nr. 040-1787998 

Power Club ledare
Vill du utbilda dej till Power club ledare? 

Grundutbildning för nya power club ledare ordnas 
lördag 29.9 kl. 9.45- 16.00 i Vasa. 
Anmäl till helena@sou.fi eller 040-1787998.

Skruvverkstad för ungdomar 
En skruvverkstad har länge önskats i kommunen och 
som bäst utreds lokaliteter och dragare för verksam-
heten.

Följ med på Korsnäs kommuns facebooksida! 

Gym- och styrketräning för ungdomar
Vårt gym renoveras som bäst och så fort renoveringen 
är klar ordnas ledda träningar för ungdomar.

Christoffer Bergman från Korsnäs som är utbildad 
idrottsinstruktör från Yrkeshögskolan Arcada i Helsing-
fors kommer att leda träningarna. Han har erfaren inom 
gymträning och sysslar själv med styrkelyft. 

Grupptimmarna med honom kommer att vara ener-
giska, intensiva och väldigt lärorika eftersom han strä-
var efter att deltagarna skall lära sig nya övningar eller 
förbättra sin teknik under varje träningspass. 

Christoffer har också det nya företaget Protein & Biceps 
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Korsnäs församling informerar 
Högmässa sön  19.8 kl. 18.  Cay-Håkan 
Englund, Deseré Granholm 

Gudstjänst sön 26.8 kl. 11. Guy Kronqvist, 
Kjell Lolax

Sommarsamling på Strandhyddan ons 
29.8 kl. 19. Erik Sepänaho, Cay-Håkan 
Englund, Deseré Granholm, projektkören

Gudstjänst sön 9.9 kl. 11. Cay-Håkan 
Englund, Deseré Granholm

Högmässa sön 16.9 kl. 11. Janne Heikkilä, 
Deseré Granholm

Gudstjänst sön 23.9 kl. 11. Janne Heikkilä

Högmässa med återinvigning av 
kyrkan och kyrkoherdeinstallation 
sön 2.9 kl. 11. 

Biskop Björn Vikström m.fl, kyrkokören. 
Kyrkkaffe i församlingshemmet.

Invigning av ny minnes/urnelund 2.9
kl. 9.30 Korsnäs (begr.plats) 
kl. 15.00 Molpe (begr.plats), efteråt 
samling med kaffebjudning i bykyrkan 

VÄLKOMNA!

Kungörelse
KUNGÖRELSE OM FÖRTECKNINGEN ÖVER RÖST-
BERÄTTIGADE

I Korsnäs församling förrättas församlingsval 18.11.2018. 
Vid valet väljs medlemmar i kyrkofullmäktige.

Förteckningen över röstberättigade är framlagd till påse-
ende under övervakning för församlingens medlemmar 
måndag 3.9.2018 klockan 10–14 och tisdag 4.9.2018 
klockan 15–19 på pastorskansliet i Korsnäs församling, 
besöksadress, Kyrkobyvägen 37, 66200 KORSNÄS.

I förteckningen över röstberättigade har alla medlemmar 
som senast 18.11.2018 fyller 16 år och som 15.8.2018 
registrerats som närvarande medlemmar i församlingen 
antecknats som röstberättigade. 

Den som anser att han eller hon obehörigen utelämnats 
ur förteckningen över röstberättigade eller att en anteck-
ning om honom eller henne i förteckningen är oriktig får 
yrka på rättelse. 

Rättelseyrkandet ska framställas skriftligt och senast 
6.9.2018 före kl. 16.00 lämnas in till pastorskansliet i 
Korsnäs församling, Kyrkobyvägen 37, 66200 KORSNÄS

Valnämnden behandlar rättelseyrkanden på sitt möte 
1.10.2018. 

Korsnäs 31.5.2018 

För valnämnden i Korsnäs församling 

Ordförande Leo Lillbåsk

 

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. 2.10. t.o.m. tis. 4.12.2018. 

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

 
 

Mera information ger Anna-Mi Björkqvist 050 
3638056. 

 

 
Baltikumvännerna r.f.  

                    

Restaurang Stenbrytaren
Restaurang Stenbrytaren har flyttat tillbaks till sina 
tidigare utrymmen tvärs över vägen och finns från 
1.7.2018 på Strandvägen 4327 i kyrkbyn.
Jenny Ekström fortsätter att sköta verksamheten som 
tidigare med luncher, pizza och burgare.
I höst kommer restaurangen även att ordna pubkväl-
lar och andra program.  
Öppet måndag-lördag (söndagar stängt).
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Brottsofferjourens uppgift är att förbättra ställningen 
för brottsoffret, deras anhöriga och rättegångsvittnen 
genom att bland annat påverka och ge stödtjänster. Du 
kan kontakta oss via telefon eller på nätet och man får 
även vara anonym. Vi respekterar kundernas självbe-
stämmanderätt och har tystnadsplikt. Stödtjänsterna 
baseras på professionellt arbete och på en professio-
nellt styrd frivilligverksamhet. 

Brottsofferjouren finns i Folkhälsan-huset på Rådhus-
gatan 25 i Vasa. Tjänsterna är till för dig som:
• har utsatts eller misstänker att du utsatts för ett 

brott
• har en närstående som har blivit utsatt för ett 

brott
• är vittne i ett brottmål
Det är lätt att ta kontakt med Brottsofferjouren och 
servicen är avgiftsfri och konfidentiell. Du kan få stöd 
och rådgivning genom att boka ett personligt besök 
eller genom telefonsamtal. Vi har en telefonjour 
116 006 som betjänar på svenska onsdagar mellan kl. 
13-17 och på finska må-ti 13-21 och ons-fre kl. 17-21. I 
jouren svarar utbildade frivilliga som har gått Brottsof-
ferjourens grundkurs. 

Vi behöver mera frivilliga eftersom verksamheten utve-
cklas hela tiden! En ny grundkurs kommer att ordnas 
igen under hösten 2018. Ta kontakt om ni är intresse-

rade! Våra frivilligarbetare fungerar även som stödper-
soner som kan följa med till polisstation och rättegång. 
Brottsofferjouren har också väldigt mångsidiga och 
informativa hemsidor på adressen www.riku.fi/se. 
Brottsofferjouren producerar även en hel del material 
som går att beställa via hemsidan.  

Kontaktuppgifter:

Vasa serviceställe

Rådhusgatan 25, Vasa

Svenskspråkig service: 0440 371050

Finskspråkig service: 0400 175269

Hemsida: www.riku.fi/se

Hjälpande telefon: 116 006

BROTTSOFFERJOUREN ERBJUDER STÖD OCH RÅDGIVNING  
KOSTNADSFRITT OCH KONFIDENTIELLT

Hur gör man en brottsanmälan? Vad händer under en rätte
gång? Vad kostar det? Hur ansöker man om skadestånd?  
Med vem kan jag prata om mina rädslor?

Brottsofferjourens frivilliga stödpersoner hjälper vid frågor som handlar om brottsupp
levelsen och om offrets rättigheter. Brottsofferjouren erbjuder personlig service vid 
olika verksamhetsställen runt om i landet, per telefon samt på nätet.

Tveka inte – ta kontakt: riku.fi

HJÄLPANDE TELEFON 116 006
Avgiftsfri Hjälpande telefonjour. 
Jour på svenska onsdag kl. 13–17.B R O T T S O F F E R J O U R E N

BROTTSOFFERJOUREN I VASA 

Villa på Halsön, Laxbådan. 
Villan 51 v-m2, uthus och utedass.  Tomtens storlek 
enligt överenskommelse ca 3000 m2. 
Båthusplats i Mulurin säljs tillsammans med villan.  
Helheten 60.000 €, endast villan 50.000 €. 
Kontakta Göran Pellfolk, tel 040-7365597, 
goran.pellfolk@netikka.fi för närmare information.

Till salu
Lediga hyresbostäder
Molpe: 
3r+k i Molpe skola. Storlek: 96 m2. Hyra: 552,04€/månad.
Uppvärmning ingår i hyran. Lägenheten är ledig.
Taklax: 
2r+k i Skolgärdet, Taklaxvägen 559. Storlek: 65 m2. Hyra: 
346,47 €/månad. Lägenheten är ledig från 1.8.2018.

Lediga affärslägenheter
Kontors-/damfriseringsutrymmen uthyres i 
kommungården vid Strandvägen 4323 i Korsnäs Kby
Storlek: 42 m2. Utrymmet är ledigt.
Kontors-/lager-/affärsutrymmen uthyres i fd. KKC-
fastigheten vid Silverbergsvägen 23 i Korsnäs Kby
Varierande storlek på utrymmena. 
Vid intresse ta kontakt med tekniska chefen Ulf Granås, tel. 
06-3479 130 för närmare information och visning.

Buketten 
Det finns några lediga lägenheter vid Buketten i kyrkbyn. 
De hyrs ut endast på sociala grunder till i första hand åt äldre 
personer. Storleken är 1-2r+kv. Kontaktperson är Carina 
Nordman-Byskata, tel. 06-3479 149

Uthyres
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www.ostrocenter.fi 

NYKARLEBY  Frillmossavägen 2 7817450 
KORSNÄS Strandvägen 4131 2827700 

 

 

FS 260 C-E 
 ErgoStart lättstart 

 Advance röjsele 

 41,6 cm³  2,0 kW 

 Röjklinga, 
slyklinga och 
trimhuvud 

699,- 
399,- 

MS 231 
 Utmärkt vikt-effekt 

förhållande 

 42,6 cm³  2,0kW 

 Svärd 35 cm 

 Vikt 4,8 kg 
399,- 

RE 129 
 9m slang 

 135 bar  till kampanjpriser 

Brett urval av 
skyddsskor i lager 

MATADOR XL+ S3 

89 € 

 Effektiv användning 
ca 20min (AK20) 

 750 m³/h 

 Vikt 2,1 kg 

239,- 
BGA 56 lövblåsare 

Till höstens 
bärplockning Stormlyktor 

med lampolja 
eller LED 

INFÖR VILLAVSLUTNINGEN 

Kom ihåg 
 gas till grillen! 

Lördag 8.9 kl. 11-14 
Kom in och bekanta dig med våra utrymmen och våra tjänster
i Korsnäs, Silverbergsvägen (f.d. KKC fastigheten)
Kaffebjudning • Blodtrycksmätning • Gratis undersökning av födelsemärken

Vi har öppet i Korsnäs fr.o.m. 1.9  tisdag, torsdag och fredag, kl. 9.00-15.00
Läkartider finns nu till 4.9 och 20.9. Boka tid på tel. 06-7812080
Tidsbokning via telefon måndag-torsdag kl. 8.00-16.00, fredag kl. 9.00-15.00.

Lokal omsorg   |  Sydmedi  |  www.sydmedi.fi

Vi erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster för privatpersoner, 
företag och organisationer. 
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Valitettavasti on niinkin, kuten tavataan sanoa, että 
‘kohtuus kaikessa” ja “liika on liikaa”,  ja monia uusia 
ongelmia syntyykin pitkäaikaisen kuivuuden  johdosta,  
ja eläinten hoitaminen kaiken tämän lämmön keskellä 
teettää monelle  ylimääräistä työtä,  puhumattakaan siitä, 
että  monilla ihmisillä on vaikeuksia jaksaa pitkittyneessä 
helteessä. Korsnäsin kunnassa saatoimme ensiksi iloita 
lisääntyneestä vedenmyynnistä, mikä tuo lisää tuloa 
kunnan kassaan. Mutta sitten meidän oli pakko todeta, 
että pohjaveden taso oli hyvin matalalla ja suosittelem-
mekin kaikkia tilaajiamme käyttämään vettä säästeliäästi, 
jotta sitä riittää kaikille. Joten se ilo oli lyhytaikainen!

Minulle, joka yritän pysyä mukana yhteiskunnallisissa 
keskusteluissa ja uudistuksissa, kesä on ollut rauhallnen 
ja hieno silläkin rintamalla. Jonkin verran  rauhattomia 
pilviä ilmestyi SOTE-uudistuksen  tiimoilta juhannuksen 
jälkeen, ja maan pääministeri saikin todeta, että sosiaali- 
ja terveysvaliokunta ei ehdikään käsitellä lakiehdotusta 
ennen kesälomia ja sen seurauksena uudistusta siirretään 
vuodella eteenpäin. Uudistus ei siis käynnisty 2020, kuten 

tähän asti on ajateltu, vaan 2021. Mutta se onkin 
sitten se ainoa päivämäärä, jota kohti tässä 

tilanteessa mennään.Kukaan ei tiedä, mil-
loin maakuntavaalit enää pidetään, joskin 
siitä on ehdotuksia ja arvailuja.

 Tulos tai ulos
Miten kävikään niin hassusti päämi-

nisterin aikatauluille, joita olemme 
tähän mennessä nähneet  eri 

muodoissa  ja nähneet tusi-
nan verran esittelyjä  yhtä  

monessa tiedotustilaisuu-
dessa.  Itselleni tulee 

mieleen  professori 
Annika Tidströmin 
luento, joka meillä oli 
keväällä. Itselläni oli 

mahdollisuus  olla läsnä 

kahdessa tilaisuudessa ja sain niistä tilaisuuksista muka-
ani aivan erilaisia asioita.  SOTEn suhteen tulee mieleeni, 
että professorin mukaan muutokset onnistuvat paremmin, 
jos muutoksen suunnitteluun otetaan mukaan  niitä ihmi-
siä, joita muutos koskee. Kyllähän SOTE-uudistuksessa 
on yritetty:  rekrytoitu muutosjohtajia ja muutosasiamie-
hiä ynnä muita. Mutta on myös saatu laajaa kritiikkiä ken-
tältä, oppositiopoliitikoilta ja ennen kaikkea sosiaali- ja 
terveysalan asiantuntijoilta.

Uudistusta vastaan kohdistettu kritiikki on otettu vas-
taan vähäisin tarkennuksin ja  jatkettu eteenpäin mallilla, 
johon  kukaan ei tunne suuremmin yhtyvänsä.  Oikeas-
taan melko tyypillistä suomalaista maneeria. Sen sijaan, 
että kuunneltaisiin mielipiteitä, kaivetaan yhä syvempiä 
poteroita omien mallien ympärille, joita toteutetaan hin-
nalla millä hyvänsä. Lisäksi pannaan kaikki arvovalta 
peliin ja osoitetaan toden teolla, että ollaan tosissaan, 
kuten takomalla iskulausetta “Tulos tai ulos” ,   ja oikeita 
voimamiehiä kun ollaan, niin ei anneta periksi. Saman-
aikaisesti  mielipiteet polarisoidaan puolesta tai vastaan 
ja niin keskustelu sitten käsitteleekin, ei  itse uudistusta, 
vaan sitä oletko puolesta vai vastaan. Jos olet puolesta, 
olet aina eteenpäinpyrkivä, positiivinen ja muutoshakui-
nen. Jos olet vastaan, olet konservatiivinen, negatiivinen 
ja yleisesti ottaen vanhanaikainen!

Vaasan seudun tulevaisuus
Vähän sama pulma näkyy Vaasan seutua ja sen kehity-

stä ja tulevaisuutta koskevassa keskustelussa.  Selvitystyö 
on käynnissä Vaasan ja Mustasaaren kuntien yhteenliit-
tymisestä ja siinä kyseisten kunnan ja kaupungin polii-
tikoilla on toimivalta tehdä päätöksiä, mutta prosessi on 
tulehtunut  alun alkaen ja tässäkin  keskustelu koskee 
nykyään enimmäkseen sitä, ollaanko puolesta vai vastaan.

Annika Tidström poimi esiin kolme asiaa, jotka ovat 
muutoksen onnistumiselle tärkeitä:

• Muutos onnistuu paremmin, jos muutossuunnit-
teluun otetaan mukaan niitä henkilöitä, joita muutos 
koskee.

Kaikkien aikojen kesä
Ilmiömäisen upean lämmin, aurinkoinen ja kuiva kesämme  lähestyy vääjäämättömästi pime-

ämpää ja viileämpää syksyä, ja  on vaikea kuvitella jonkun etukäteen aavistaneen, että saisimme 
näin lämpimän ja aurinkoisen kesän.  Näin Vasabladetista tilaston hellepäivien lukumäärästä, 
jonka mukaan viime vuonna hellepäivien määrä oli nolla.  Kuluvan vuoden vastaava luku tähän 
mennessä  oli niin korkea kuin 19, heinäkuun lopussa,  ja aiempi hellepäivien  ennätys oli  määräl-
tään 11 täällä Vaasan seudun korkeudella. Uusi, 33,7 asteen lämpöennätyskin  mitattiin  Vaasassa 
18.7.2018. Kaikki, jotka pitävät arvossa aurinkoa ja lämpöä, ovat tänä vuonna  todellakin saaneet  
valuuttaa kesälomapäivilleen.
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• Muutos hyväksytään, jos sen merkitys ymmärre-
tään ja hyväksytään.

• Muutos on helpompi ottaa vastaan, mitä enemmän 
on asiatietoa, ja mitä vähemmän arvailuja.

Tämä ei ole rakettitiedettä ja ei myöskään sellaista, 
mistä emme miltei kaikki voisi olla samaa mieltä. Moder-
nissa  yhteiskunnassa ei tunnu hyvältä tulla persoonat-
tomaksi  jonkin kohteen tai pykälän suhteen, joista joku 
muu päättää.  Kuitenkin hyvän muutoksen tekeminen on 
vaikeaa ja jopa hyvin vaikeaa selvitä mainituista kolmesta 
yksinkertaisesta asiasta.

Otetaan esimerkkinä kohta yksi,  koska koko SOTE-uu-
distus koskee melkein 800.000 palkansaajaa, niin on 
luonnollista, että kaikilla ei voi olla mahdollisuutta olla 
mukana muutoksen suunnittelussa. Mutta esim. lausunt-
okierroksen olisi voinut hoitaa tyylikkäämmin ja ottaa 
laajemmin huomioon saapuneet ehdotukset ja mielipiteet 
ja oppositiopuolueita olisi voinut ottaa mukaan valmis-
teluun, mikä olisi vähentänyt vastakkaisuuksien kärji-
stymistä uudistuksen tiimoilta.  Liian vähää osallisuutta 
muutosprosesseihin selitellään usein ajanpuutteella  -  
meillähän on niin valtava kiire koko ajan!

Tässä meillä onkin tosiaan yksi  hyvä asia, josta voi-
simme ottaa enemmän mallia Ruotsista.  Meidän pitäisi 
asiakysymyksissämme keskustella ja perustella ja oppia 
sopimaan, miten hoitaa asia parhaalla mahdollisella 
tavalla. On hyvin tyypillinen suomalainen tapa hoitaa 
uudistustyö käynnistämällä vuosisadan uudistus lyömällä 
lukkoon aikataulut ja sanomalla, että meidän on ratka-
istava loput sitten matkalla, mutta että täyttä vauhtia on 
mentävä.  

Onhan se kiitollista suunnata katseensa toisiin osa-
puoliin ja heidän ongelmiinsa. Myös täällä Korsnäsissa 
meillä on edessämme monta muutosta, joiden parissa pai-
nitaan syksyn ja talven mittaan. Yritetään muistaa nämä 
pienet nyrkkisäännöt ja  tehdä parhaamme, jotta voimme 
hoitaa kehitystyön yhdessä hyvässä hengessä. Meillä on 
kunnassamme siihen  kaikki edellytykset !

Christina Båssar
kunnanjohtaja

Maailmanperintöpäivä 
Molpehällorna -perintö-
kohteessa

Sunnuntaina 5. elokuuta vietettiin Maailmanpe-
rintöpäivää paikallisella maailmanperintöalueel-
lamme Korsnäsissa. Maailmanperintötoimikunta 
päätti viettää vuonna 2018 tavanmukaista päivää 
Molpehällorna-kohteessa muutaman vuoden 
tauon jälkeen. Tauot ovat johtuneet huonoista 
säistä tai kilpailevista tapahtumista.

Tämän vuoden tapahtumaan  Molpehällorna-perin-
tökohteessa osallistui n. 120 henkilöä. Korsdraget esitti 
musiikkia. Ann-Sofi Backgren toimi oppaana luontopo-
lulla. Geir Byrkjeland piti saviworkshopia lapsille. Maria 
Tiusasen kanssa tutkittiin luontoa maalla ja merellä.
Maailmanperintöpäivästä tuli hyvin onnistunut. Suur-
kiitos kaikille järjestelyyn osallistuineille onnistuneesta 
tapahtumasta!

Vuoden kulttuurin kantaja
Vuoden kulttu-
urin kantajaksi 
palkiittiin tänä 
vuonna Gun-
Britt Stenberg 
Korsnäsin 
päivällä 11. 
elokuuta. 

Gun-Britt Sten-
berg ja lapsen-
lapsenlapsi 
Linnea Bäcklund 
esittävät Korsnä-
sinpaidan ja 
ainutlaatuisen 
Korsnäsinmekon.
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Kunnan vapaa-ajan          
varustuksen hoito

IF Fyrenin hallitus jätti kirjelmän tekniselle lau-
takunnalle, jossa toivotaan kunnan selvittävän, miten 
keskusurheilukenttä hoidetaan tulevaisuudessa.

Yhdistyksen mielestä kunnan pitäisi palkata 
kokopäivätoiminen henkilö hoitamaan kunnan vapaa-
ajan varustusta.  Palkattu henkilö voisi kesäisin hoitaa 
urheilukentän ja talvisin hiihtolatuja ja Waterloon vapaa-
aika alueen. Lisäksi henkilö voisi hoitaa kunnan kauka-
loita talvisin.

Tällä hetkellä keskusurheilukentän kunnossapito  
hoidetaan ostopalveluna. IF Fyren hoitaa Waterloon hii-
htolatuja talkoovoimin ja kunta maksaa hoidosta pienen 
avustuksen vuosittain. Kaukalot hoidetaan talkoovoimin 
ja vähäisinä ostopalveluina.

Kunnanhallitus asetti 18.6.2018 työryhmän miettimään 
kehitysehdotuksia koskien kunnan vapaa-ajan varus-
tusta. Työryhmään valittiin seuraavat jäsenet: Marcus 
Nordmyr, Roger Lindholm, Susanna Råholm, Kent 
Nykamb, Yvonne Berglund, Matias Backholm ja Tommy 
Vesterback.

Liikenneturvallisuus        
Taklaxin koululla

Konsulttiyritys Ramboll laati luonnokset liiken-
teen parannuksista Taklaxin koululla. Yrityksellä 
on myös kustannuslaskelmat projektin maa- ja 
laitetöille, jotka ovat Taklaxin koulun osalta 
46.452 euroa.

Tekninen lautakunta lähetti tarjouskyselyn Taklaxin 
koulun liikenneturvallisuuden parannuksesta 6 urakoitsi-
jalle ja määräaikaan mennessä tuli 3 tarjousta.

Projektia varten on 46.000 euroa tämän vuoden investo-
intitalousarviossa. Kaikkien töiden valmistumisajankohta 
on 6 viikkoa projektin alkamispäivämäärästä lukien.

Tekninen lautakunta hylkäsi 12.6.2018 kaikki tarjouk-
set, koska kaikki tarjoukset ylittivät roimasti investointi-
talousarviossa olleen määrärahan.

Lautakunta katsoo suunnitelmat uudelleen löytääkseen 
ratkaisun, miten edetä asiassa.

Osakehuoneistoja ei myydä
Yksi anomus on tullut kunnan huoneistojen 4 

ja 5 ostamisesta, jotka huoneistot  sijaitsevat As 
Oy Västerbossa, Moikipään kylässä. Huoneistot 
otettiin käyttöön 1984 ja käsittävät 2h+k+s, 58 
m2 kumpikin.  Toinen huoneistoista on tyhjänä ja 
toinen on vuokralla tällä hetkellä.

Molemmista As Oy  Västerbon huoneistoista on annettu 
yhteensä 45.000 euron tarjous. Kunta on vahvistanut 
myyntihinnaksi 28.000 € huoneistosta 4 ja 28.000 euroa 
huoneistosta 5.

Tekninen lautakunta ehdotti  12.6.2018, että huoneistoja 
ei myydä alle vahvistetun myyntihinnan. Kunnanhallitus 
teki päätöksen 18.6.2018 teknisen lautakunnan ehdotuk-
sen mukaisesti.

Leikkiväline Korsnäsin 
kirkonkylän koululle 

Korsnäs hem- och skola r.f. (Koti- ja koulu –
yhdistys) ostaa leikkivälineen, nk. supernovan 
koulun pihalle. Yhdistys toivoo, että supernova 
voitaisiin hankkia kunnan kautta, mutta yhdistys 
hoitaisi kustannukset. Supernova maksaa 3.578 €, 
alv 0 %. Yhdistys toivoo kunnan vastaavan hie-
kasta, kaivuutöistä ja osittain leikkivälineen asen-
nuksesta.

Tekninen lautakunta hyväksyi  ehdotuksen 12.6.2018 ja 
päätti, että hankittava Supernova sijoitetaan Kirkonkylän 
koululle, kunnan omistamalle maalle. Tekninen  virasto 
hoitaa kunnossapidon. Korsnäs hem- och skola r.f. antaa 
3.578 € ( alv 0 %)  avustuksen välineen hankinnalle. 
Lisäksi tulee täytehiekan ja kaivuun kustannukset.  Tekni-
nen lautakunta ehdottaa välttämättömien talousarviomuu-
tosten tekemistä, jotta talousarvio pysyy kohdallaan.

Kunnanvaltuusto hyväksyy vielä talousarviomuu-
toksen.

Kevyen polttoöljyn osto 
Nykyään Kuntahankinnat hoitaa seudun kuntien 

ostohankinnat.
Hankinta  ja kehyssopimus tehtiin viime vuonna, ja on 

voimassa 31.8.2021 asti. Korsnäsin kunnan pitää liittyä 
kehyssopimukseen voidakseen käyttää hyväkseen Kunta-
hankintojen tarjoamat edut.

Kehyssopimuksen hyväksymisen myötä toimittaja 
vaihtuu St1:stä Teboil Oy:hyn, joka voitti Kuntahankin-
tojen hankinnat.

Tekninen lautakunta ehdotti 8.5.2018, että Korsnä-
sin kunta solmii kehyssopimuksen Kuntahankintojen 
kanssa kevyen polttoöljyn hankinnoista ajalle 1.6.2018 
– 31.8.2021. Kunnanhallitus hyväksyi 18.6.2018 teknisen 
lautakunnan ehdotuksen ja solmii sopimuksen Kuntahan-
kintojen kanssa.
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KORSNÄSINUutiset

Avustus junioripukuja varten
Korsnäs FF hankkii pelipaidan, shortsit ja sukat 

niille junioreille, jotka osallistuvat Vaasan pallopiirin 
Juniorcupiin ja Minicupiin. Korsnäs FF anoo puku-
avustusta ja aikoo  mainostaa puvuissa Korsnäsin 
kuntaa. 

Korsnäs FF ilmoitti kaudelle 2018  kaksi  juniorijouk-
kuetta Juniorcupiin ja Minicupiin. Osallistuvien juniorien 
määrä on melkein 30 henkilöä. 

Kunnanhallitus myönsi 250 euron avustuksen 18.6.2018 
edellyttäen, että pelipaitoihin painetaan Korsnäs kommun.

Voittajat sosiaalisessa   
mediakilpailussa

Pizza & Paddlingin kesän arvonta Face-
book-sivuillamme ja #korsnäs instagramissa on 
ratkaistu.
Yvonne Berglund, Moikipäästä,  voitti Facebook-päivi-
tyksestä. Instagramista voitti official_korsnäs_ff, joka 
on ollut kesän mittaan ahkerana  #korsnäs-sivustolla. 
Lähetämme lahjakortit onnellisille voittajille ja toiv-
omme suotuisia melontatuulia, vielä täna kesänä! 

Korsnäsin veden            
tilaajille tiedoksi
Korsnäsin vesilaitos kehottaa 
tilaajiaan käyttämään talousvettä 
säästeliäästi, koska pohjavesi 
on erittäin alhaalla pitkäaikaisen 
kuivuuden vuoksi.

Vesilaitos

KORSNÄSIN 
KUNTA

Jäähiekoitus 2018-2019
Korsnäsin kunnan teiden jäähiekoi-
tustöistä kiinnostuneita, kaudella 
2018-2019, pyydetään ottamaan 
yhteyttä kunnan tekniseen osas-
toon, puh. 06 3479 129/Råholm, 
josta saa tarjousasiakirjat.
Tarjousten on oltava sisällä viimei-
stään 14.9.2018.

Tekninen osasto

KORSNÄSIN  
KUNTA

Lumen raivaus      
2018-2019
Korsnäsin teiden ja alueiden  
lumen raivauksesta kiinnostuneita 
kaudella 2018-2019 pyydetään 
ottamaan yhteyttä kunnan tekni-
seen osastoon, puh. 06 3479 129/
Råholm, josta saa tarjousasiakirjat.
Tarjousten on oltava sisällä vimei-
stään 14.9.2018.

Tekninen osasto

KuulutuksetVesi-info

Avioerovanhempien lapsille 
tukiryhmä Korsnäsin kun-
nassa

Leikkimällä, piirtämällä ja satuja lukemalla lapsi saa 
käsitellä niitä tunteita ja kysymyksiä, joita arkipäivän 
muutokset  mahdollisesti hänessä herättävät.

Tukiryhmä muodostuu 3-7 lapsesta, jotka ovat suunnil-
leen samanikäisiä/samalla kehitystasolla. Tapaamisissa 
käytettävä materiaali sopii parhaiten 5-10 –vuotiaille, 
mutta osallistumisesta voi olla hyötyä myös tätä  nuorem-
mille ja vanhemmille lapsille. Ryhmä tapaa 5 kertaa, 
90 minuutin ajan, kahden ohjaajan kera, ja tapaamiseen 
kuuluu myös välipala. Osallistuminen on ilmaista.

Suunnitelman mukaan yksi tukiryhmä aloittaa loka-
kuussa 2018, vaikkapa päiväkoti-/koulupäivän lopussa. 
Kiinnostuneet perheet voivat ottaa yhteyttä johonkuhun 
alla olevista ohjaajista ja saada heiltä lisää tietoa:

Maria Stenbacka, 050-329 7564 
maria.stenbacka@korsnas.fi                                                                     
Mia Böling, 050-361 6885
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Rikosuhripäivystyksen tehtävä on parantaa 
rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasian 
todistajan asemaa mm. tuottamalla matalan 
kynnyksen tuki- ja neuvontapalveluita. Meihin vi 
ottaa yhteyttä puhelimitse tai netin kautta ja saa 
olla anonyymi. Kunnioitetaan asiakkaitten itse-
määräämisoikeutta ja meillä on vaitiolovelvol-
lisuus. Tukipalvelut perustuvat ammattityöhön 
ja ammatillisesti ohjattuun vapaaehtoistoimin-
taan. 

Rikosuhripäivystys löytyy osoitteessa Folkhälsa-
nin-talossa Raastuvankatu 25 Vaasassa. Palvelut 
ovat sinulle jos:
• olet rikoksen uhri tai epäilet olevasi rikoksen 

uhri
• läheisesi on joutunut rikoksen uhriksi
• olet todistajana rikosasiassa

Rikosuhripäivystykseen on helppoa ottaa 
yhteyttä ja palvelut ovat maksuttomia sekä luot-
tamuksellisia. Tukea ja neuvontaa saat sopimalla 
henkilökohtaisen tapaamisen tai puhelimitse. 
Meillä on myös puhelinpäivystys 116 006, joka 
palvelee ma-ti klo. 13-21 ja ke-pe klo. 17-21 sekä 
ruotsinkielellä keskiviikkoisin klo. 13-17. 

Päivystyksessä vastaavat koulutetut vapaaehtoi-
set jotka ovat osallistuneet Rikosuhripäivystyk-
sen peruskurssissa. Tarvitaan lisää vapaaehtoisia 
koska toimintaa kehitetään jatkuvasti! Ota 
yhteyttä, jos kiinnostusta on! Uusi peruskurssi 
on tulossa taas syksyllä 2018. Meidän vapaa-
ehtoiset toimivat myös tukihenkilöinä ja voivat 
tulla mukaan poliisilaitokselle tai oikeudenkäyn-
tiin. 
Rikosuhripäivystyksen verkkosivut ovat moni-
puolisia ja informatiivisia ja löytyvät osoitteella 
www.riku.fi. Rikosuhripäivystys tuottaa myös 
paljon materiaaleja jota voi tilata verkkosivujen 
kautta. 

Yhteistiedot:
Vaasan palvelupiste 
Raastuvankatu 25, Vaasa
Ruotsinkielinen palvelu: 0440 371050
Suomenkielinen palvelu: 0400 175269
Verkkosivut: www.riku.fi
Auttava puhelin: 116 006


