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Centralidrottsplan
Centralidrottsplanen i Korsnäs kyrkby har fått en efterlängtad förnyelse. Ny allvädersbeläggning på löp- , kast- och hoppområdena bjuder in till nya banrekord. De
idrottande ungdomarna och föräldrarna väntar på att få ta planen i besittning.
Främre raden fr.v. Ella Berglund,Elias Vesterback,Amanda Vesterback,Elin
Vägar,Agnes Berglund,Jakob Blomqvist,Isak Lindholm och Joel Blomqvist. Bakre
raden fr.v. Mats Åbacka, Roger Lindholm, Tommy Vesterback, Yvonne Berglund,
Marlene Vägar och Jaana Blomqvist.
Läs mer på sidan 4
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Inför Företagandets år!

Så här i höstruskets tider så pågår i sedvanlig ordning
budgetarbetet inom städer, kommuner och samkommuner.
Tågordningen är att samkommunerna behöver få klart sina
siffror först som sedan skickas ut till medlemskommunerna
och sist ut är kommunerna med sina egna budgeter som då
innehåller betalningsandelarna till olika samarbetsparter.
Jag hyser inga tvivel om att Korsnäs kommun kommer att
ha en rätt så normal budget för nästa år också men i skrivande
stund har vi ännu inte alla slutliga siffror klara så jag kommer
inte att redogöra i detalj för budgeten utan bara ta upp vissa
trender som syns redan nu.
En av trenderna är att det pågår satsningar inom bildningsväsendet, satsningar mera resurser till elevvård och specialgrupper. Satsningarna görs både lokalt inom kommunens egna
skolor och daghem liksom hos våra gemensamma skolor i Petalax. Lyckligtvis så verkar vi ha gott om barn och ungdomar i
vår kommun så det är ett positivt tecken.
För företagandets år kommer vi att satsa på fastigheterna
vid tidigare kurscentret. Fastigheterna har stått delvis tomma
under långa perioder så det behövs nog lite allmän uppsnyggning av fasaden och även automatiken. Redan nu i höst görs
en konditionsgranskning inför eventuella projekt.Kommunen
har även ansökt om projektmedel från Aktion Österbotten till
ett företagsinriktat projekt som vi har döpt till ”Möjligheternas Korsnäs”, tanken är att vi genom projektet ska kunna få
en resursperson som kan koncentrera sig på uppsökande verksamhet på företagsamhetssidan. Dessutom kan det behövas en
samordnande kraft till fastigheterna på före detta kurscentret
när nu hyreskontraktet med Söfuk tar slut 2019.
Inom kommunens förvaltning och som stöd till dataanvändare inom våra olika sektorer så kommer vi att satsa på mer
resurser för datastödet. Förhoppningen är att informationen
både på hemsidor och sociala medier ska bli modernare och
även så att vi har möjlighet att jobba med att förnya layouten.
Numera tar ju kommunallagen fasta på publiceringen av protokoll på webben som startpunkt för när olika besvärstider börjar
löpa och betydelsen av information på webben ökar samtidigt
som GDPR förordningen gör det svårare med offentligheten i
olika saker som publiceras.
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När vi nu inom november månad både i kommunstyrelsen
och fullmäktige ska ta ställning till nästa års skatter i Korsnäs
kommun, så är jag rädd att vi borde göra en liten höjning redan
till 2019 för att garantera att vi har en stabil ekonomi även
genom de stora byggprojekt som vi har framför oss. Det är en
olustig rundgång som just nu påverkar den offentliga ekonomin och kanske framförallt den kommunala ekonomin. Genom
att med buller och bång köra igenom ett samhällsfördrag som
tar bort reella inkomster från de offentligt anställda så drabbas kommunerna i år av rekordstor pott av skatteåterbäringar
som dras av i samband med november månads skatterättelser
som debiteras kommuner runt om i landet. Därför blir många
kommuners skatter detta år för små jämfört med budgeten och
som en följd av detta och andra orsaker så hamnar man att höja
skatterna för 2019.
I de prognostabeller för skatterna som kommunen får från
kommunförbundet så får man en mycket klar bild av var problemet ligger. År 2011 hade Korsnäs en kommunalskatteprocent om 19,75 % och det faktiska effektiva skatten som vi fick
in utgjorde då 12,95 % av de inkomsterna. Jämför man med
motsvarande för det fastställda beskattningsåret 2017 så hade
Korsnäs 21,00 % i kommunalskatt men den faktiska effektiva
skatten utgjorde 12, 39 %, eller mindre skatteprocent än 2011.
Olika skattepolitiska åtgärder som påverkat avdragen i kommunalbeskattningen har sett till att de kommunala skattehöjningarna inte ger oss mer inkomster ändå. Så fastän ni kanske
inte tror mig så visar siffrorna att Korsnäsbon betalar mindre
i skatt 2018 än 2011 trots att skatten har höjts i flera repriser.
Från styrelsen går förslaget till behandling i fullmäktige och
tanken är att vi måste satsa lite om vi vill utöka verksamheten.
Sedan så är det ju så här i Österbotten att man sneglar lite på
grannkommunerna och Malax har ju haft 21,5 % i skatteprocent redan i flera år!
Christina Båssar, kommundirektör
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Folktingets förtjänstmedalj utdelas årligen åt
personer som gjort betydande insatser för den
svenskspråkiga befolkningen och den svenska
kulturen i Finland. Medaljen utdelas i samband
med Svenska dagen och kan tilldelas både finländare och personer med annat medborgarskap.

Foto: Christina Båssar

tjänstmedaljen och fd minister Jan-Erik Enestam erhöll
Folktingets förtjänsttecken i silver.

I år tilldelades Anna-Lena Kronqvist från Korsnäs
Folktingets förtjänstmedalj med följande motivering:
Anna-Lena Kronqvist har länge varit engagerad inom
det politiska fältet i Korsnäs. Hennes engagemang för
det svenska omfattar en aktiv intressebevakning inom det
kommunala och på regional nivå inom landskapsförbundet.
Medaljen utdelades vid Svenska Dagen-festen i Kristinestad den 6 november. Tio personer tilldelades för-

Bror Eriksson från Kristinestad, Anna-Lena Kronqvist från
Korsnäs och Richard Sjölund från Jakobstad fick Folktingets
förtjänstmedalj 6.11.2018 i Kristinestad.

åt skogen
hur gick jakten?

åt skogen!

charles söderman/farbrorn.com

Var glad så länge djuren ryms i skogen.
Idag hade jag en varg på altanen, en
skarv i potatislandet och en lo i hängmattan. så Nu fattas bara björnen...

©
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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

Annonsera i KorsnäsNytt
Annonspriser år 2018 (+ moms 24%)
Svartvitt
Färg

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

Nr 8-2018 utkommer 14.12.2018, manusstopp 30.11.2018
Nr 1-2019 utkommer 15.2.2019, manusstopp 2.2.2019
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Allmännyttiga föreningar och ideella
samfund får en rabatt på 50 % på ovanstående priser för annonser som gäller
kommersiella evenemang och motsvarande arrangemang.

Kommunal information

Anna-Lena Kronqvist fick Folktingets förtjänstmedalj

Kommunal information
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Centralidrottsplanen
snart klar för användning
Renoveringen av Centralidrottsplanen i Korsnäs börjat
vara klar. Det sista som återstår
är en del målningsarbeten.
Först ut var läktaren med 270 sittplatser som blev klar i våras.
I somras revs den 35 år gamla kolstybben på löparbanorna bort och
vattengenomsläpplig asfalt med en
tretton millimeter tjock, elastisk allvädersbeläggning har nylagts.
De båda längdhoppsgroparna har
förstorats. Kastringarna för kulstötning, diskus och slägga, höjdhoppsplatsen och vattengraven har förnyats.
Ansatsbanorna för stavhopp, längdhopp och spjutkastning har fått ny
tjockare beläggning. Mitt emot läktaren har ett avbytarbås byggts och
en elektronisk tidtagningstavla satts
upp. Hela idrottsplanen är inramad
med ett nytt staket, som även fungerar som bollplank.
Den slutliga kostnaden för hela
projektet stannar på drygt en halv
miljon euro. Den ursprungliga kostnadsberäkningen visade på 459 000
euro. Kommunen har fått 107 000
euro i statsstöd för projektet.
I planeringen för upprustningen av
centralidrottsplanen var det tänkt att
asfalten skulle bibehållas vid längdhopp och området vid stav- och höjdhopp. Men underentreprenören som
gör allvädersbeläggningen påpekade
att asfalten var i ett sådant skick att
allvädersbeläggningen inte kunde
garanteras hålla. Den gamla asfalten togs bort och ny genomsläpplig
asfalt lades på dessa områden. Dess-

Fyrens juniorer värmer upp inför nästa sommars tävlingar.

utom har allvädersbeläggning lagts
på samtliga områden för att få ett bra
och säkert slutresultat. De slutliga
målningsarbetena planeras till våren
2019.
Enda delen av centralidrottsplanen,
som inte ingått i ombyggnaden, är
gräsplanen. Den renoverades år 2009
och är i gott skick trots att det spelas
fotboll på den varje dag sommartid.

Nöjda användare
Kommunens
idrottsinstruktör
Roger Lindholm och IF Fyrens ordförande Mats Åbacka är nöjda med
resultatet så här långt.
– Nu kan vi på nytt börja arrangera
tävlingar och nå bra resultat. För att
ordna distriktsmästarskap krävs allvädersbanor, säger Roger Lindholm.
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– För kommunens skolor betyder
de nya banorna också ett uppsving.
Här kan de nu börja träna till stafettkarnevalen redan i slutet på april.
Vi kanske till och med kan ordna en
minikarneval inför stafettkarnevalen
nästa vår.
Överskridningen och en omdisponering i investeringsbudgeten godkändes vid fullmäktiges sammanträde
22.10.2018. Då diskuterades även ett
nytt namn på idrottsplanen och tidpunkten för en eventuell invigning.
För två år sedan ordnade kommunen en lyckad sommarfest på
idrottsplanen. Nästa år fyller Idrottsföreningen Fyren 80 år och en sommarfest och invigning av idrottsplan
kunde vara en bra kombination.
Text och foto: Kenth Nedergård
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Fullmäktige
beslutade
22.10.2018 att köpa omklädningsrummet vid simstranden
i Molpe av Molpe byaråd för
15.000 euro. Byggnaden står på
den arrendetomt, som kommunen arrenderar vid simstranden
i Molpe. Vatten- och el-anslutningar tillhör fastighetsbolaget
AB Strand-Mölle och kommunen bör komma överens om hur
man använder dessa i fortsättningen.
En första anhållan från Molpe
byaråd om att kommunen ska lösa
in byggnaden inkom till kommunen
i maj 2016 och då även föregåtts av
förhandlingar mellan parterna om
ärendet. Vid Korsnäs fullmäktiges
möte den 22.5.2017 inlämnade ledamöterna Måns Holming,
Kaj Holm, Katarina Holmkvist
samt Camilla Ribacka in en motion
om att kommunen bör vara ägare
till de byggnader som behövs vid
simstranden i Molpe. Motiveringen
är att utvecklandet och upprätthållande av den infrastruktur som berör
det allmänna som kommunen handhar, bör finnas i kommunen eftersom
man handhar en verksamhet som
befrämjar hela kommunen.
Kommunstyrelsen
konstaterade
15.10.2018 i sitt svar på motionen
att Korsnäs kommun redan deltagit
i byggandet av omklädningsrummet vid Molpe simstrand genom att
delta som finansiär i EU-projektet
Maritimt arv. Vidare är det inte ett
självändamål för kommunen att äga
byggnader. Kommunens centrala
uppgift är att erbjuda service åt sina
kommuninvånare och den servicen är
inte beroende av om byggnaden ägs
av kommunen eller om den hyrs upp.
Kommunstyrelsen har baserat sitt
anbud på vilka summor som har satsats på andra inrättningar vid andra

boendeenheterna byggda 1968
och 1989 ska rivas. De nyare
delarna byggs om. Det innebär att ungefär hälften rivs och
ersätts med ett något mindre
nybygge medan hälften byggs
om eller renoveras.

Fastigheten har länge dragits med
dålig inomhusluft, som kommer från
mikroorganismer i golv- och sockelisoleringen. I Annahemmets tillbyggnad från 2009 har däremot inga
mikrobskador uppdagats.
De nya delarna och de gamla byggs
ihop till en huskropp. Nybygget blir
dock mindre än de delar som rivs,
eftersom centralköket, som nu finns
i Lärknäs, ska flytta till köket i före
detta KKC. Centralköket tillreder
mat för Lärknäs, Annahemmet, hemvården och omsorgscentret Buketten.
De boende på Lärknäs och Annahemmet behöver inte flytta bort under
byggarbetena, utan kan flytta vartefter projektet framskrider. Lärknäs
kommer fortsättningsvis att ha 25
platser och Annahemmet 11 platser.
Arbetsgruppen hade i första skedet
sex olika alternativ, allt från att
ventilera golven till att bygga helt

allmänna simstränder i kommunen.
Kommunstyrelsen föreslog för fullmäktige att erbjudandet om inköp av
omklädningsrummet vid simstranden
i Molpe för 15.000 euro kan kvarstå
och inköpet kan
förverkligas under
2018. I Korsnäs
kommuns investeringsbudget för
2018 finns 15.000
euro
reserverat för inköp av
omklädningshuset
i Molpe.
Fullmäktige
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joner euro. Byggprojektet planeras
starta sommaren 2019 och avslutas
2021.
Tekniska nämnden diskuterade
30.10.2018 renoveringskommitténs
förslag, som förs vidare för behandling i kommunstyrelse och fullmäktige.
Tekniska nämnden kommer i höst
att utföra en konditionsgranskning av
Matsalsbyggnaden vid fd KKC för att
kontrollera att fastigheten är i skick
för det tilltänkta centralköket.

Framtiden för kommungården
Även i kommungården i Korsnäs
finns det långvariga problem med
inomhusluften. En del av utrymmen
har inte kunnat användas på en tid.
Alternativen för kommungården är
en omfattande renovering, ombyggnad av fd KKC för förvaltningens behov eller eventuellt ett helt
nybygge. I investeringsplanen finns
drygt 2,5 miljoner euro budgeterade
de närmaste åren för åtgärder vid
kommungården och de bostäder som
finns i anslutning till huset.

beslutade 22.10.2018 att kommunen
köper omklädningsrummet i Molpe.
Svaret på motionen godkändes och
därmed konstaterades motionen vara
färdig behandlad.

Kommunal information

Rivning och ombyggnad av
Kommunen
köper omkläd- Lärknäs och Annahemmet
En
renoveringskommitté och hållet nytt. Den lösning som
ningsrummet
under tekniska nämnden har nu föreslås är den förmånligaste.
vid simstranundersökt den nuvarande fast- Bruttokostnaden är 5,5 miljoner euro.
igheten och föreslår att de äldsta Nettokostnaden under förutsättning
den i Molpe
att projektet får statsstöd är 3,36 mil-

Kommunal information
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Snöröjningsentreprenörer vintern
2018-2019

Vinterunderhåll av
Kyrkobyvägen
Transport Kenneth Westerlund har
meddelat att de kan sköta vinterunderhållet av Kyrkobyvägen i Korsnäs
under vintern 2018-2019 till ett pris
om 3500 € moms 0%. I priset ingår
plogning, sandning och hyvling.
Tekniska
nämnden
beslutade
9.10.2018 att Transport Kenneth
Westerlund sköter vinterunderhållet
av Kyrkobyvägen vintern 2018-2019
till ett pris om 3500 € moms 0%.

Anbud på snöröjning och
issandning vintern 2018-2019
har annonserats i KorsnäsNytt
och via kommunens hemsida.
Inom anbudstidens utgång
14.9.2018 har sju anbud erhållits för snöröjning och två anbud
för issandning.

Tekniska
nämnden
beslutade
9.10.2018 att välja följande snöröjningsentreprenörer för vintern 20182019 enligt följande:
Molpe skola, Molpe daghem,
Molpe rinkens parkering + väg, Centrumvägen, Risgärdsvägen (inkl.
avstickare) + del av Sjödahlsvägen,
Pendlar P-plats, Waterloo område:
M. Berglund Entreprenad
Korsbäck f.d. skola: Thomas Vestberg
Lillmaarsvägen, Lillvägen och
Gullgränd, Bärvägen, Lingongränd,
Engränd och Rönngränd, Norrbygränd, Bs ab Norrbys gårdsplan,
parkering och gångar Hoffmansgränd, Degermoss skogsväg fram till

Edsvik återvinningsstation + infart
till återvinningsstation: PK Norrdahl
Vattenverket (Bovägen 18), Parkvägen, Telestigen, Hälsogården,
Skylvägen (180m) och Blomvägen,
Del av Skepparvägen (150m), Silverbergsvägen från Strandvägen till
BS Ab Marielund I, Storviksvägen:
Andreas Holtlund
Industrivägen, industriomr. (kring
betonghallen),
avloppsreningsverket, Lagervägen, Blästervägen: Pistol
Jonas Maskinentreprenad
Taklax skola + rinkens parkering:
Tom Westerholm
Harrström fd skola/daghem, del av
UF:s parkering och infart till rinken
(Harrström): Lars-Johan Eklund

Issandning
Pellfolks Transport
Nämnden beslutade att nästa upphandling av snöröjningsentreprenörer
görs på 2 år med option på ytterligare
2 år.

Byte av tak på Betonghallen
Taket på den äldsta delen av
Betonghallen vid Profiweld är
i ett sådant skick att det borde
bytas omgående. Taket är från
en början platt med filtbeläggning, taket har påbyggts i ett
senare skede till ett s.k. åstak.

Problem med drivsnö har funnits
med läckage som följd. Nu har det
även uppstått läckage vid regn. Efter
noggrannare granskningar av taket
kan konstateras att hela taket borde
bytas. Kostnaderna för takbytet uppskattas till ca.100.000 euro.

Tekniska
nämnden
föreslog
4.9.2018 att taket byts och ett anslag
om 100.000 euro omdisponeras från
Lärknäs till takbytet vid Betonghallen.
Fullmäktige godkände omdisponeringen vid sammanträdet 24.9.2018.

Val av entreprenör
Anbudsförfrågan för takbyte på
Betonghallens tak har utskickats till
fem entreprenörer. Arbetena ska inledas preliminärt 1.11.2018 och ska
vara färdigt 30.11.2018. Inom utsatt
tid inkom ett anbud.
Tekniska
nämnden
beslutade
9.10.2018 att Pohjanmaan Katto-Piste Oy (Takpunkten) antas som
entreprenör för takbytet på Betonghallen till ett pris om 69.000 euro
moms 0%.

Byte av taket på Betonghallen i
kyrkbyn i full gång.
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Industrivägen och Storviksvägen i kyrkbyn ska grundförbättras. I årets investeringsbudget
finns Grundförbättring av Storviksvägen om 50.000 euro och
förbättring av del av Industrivägen om 40.000 euro. Arbetena
kan inledas f.r.o.m. november
månad eller enligt överenskommelse. Arbetena skall vara färdigställda 31.12.2018.
Anbudsförfrågan på grundförbättring har utskickats till 5 jordbyggnadsentreprenörer. Inom utsatt tid
inkom två anbud.
Tekniska
nämnden
beslutade
9.10.2018 att Transport Kenneth
Westerlund väljes till entreprenör

till en summa om 39.145 euro moms
0% för grundförbättringen av Industrivägen och Storviksvägen. Transport Kenneth Westerlund har gett det
lägsta anbudet.

Krossmaterial
Anbudsförfrågan på krossmaterial
för projektet har skickats ut till leverantörer av krossmaterial. Inom utsatt
tid inkom tre anbud.
Tekniska
nämnden
beslutade
9.10.2018 att Pellfolks Transport Kb
väljes som leverantör av krossmaterial till grundförbättringen av Industrivägen och Storviksvägen. Pellfolks
Transport Kb gav det lägsta anbudet.

Taklax-Bjurbäck vattenledning
Anbudsförfrågan för byggande av Taklax Bjurbäck vattenledning och tryckavlopp
har annonserats på Hilma
och utsänts till 10 st jordbyggnadsentreprenörer. Inom utsatt
tid för inlämnande av anbud
19.10.2018 har 6 st anbud
inkommit till kommunen.

skall vara färdigt 31.3.2019. Efterputsningsarbetena skall vara färdigställda senast 31.5.2019.
Tekniska
nämnden
beslutade
30.10.2018 att AJ Contract Ab
väljs till entreprenör för byggande
av Taklax Bjurbäck vattenledning
och tryckavlopp till en summa om
119.000 euro moms 0%. AJ Contract
Ab har gett det totalekonomiskt förI årets investeringsbudget finns delaktigaste anbudet med avseende
226.000 euro för projektet. Arbetet på lägst pris.

Införande av vattenavgift
för hyresbostäder
Tekniska nämnden beslutade
30.10.2018 att införa en vattenavgift om 12 euro per person
och månad från 1.1.2019 i kommunens hyresbostäder. Om
vattenavgiften är lägre justeras
priset till samma nivå.

I dagsläget uppbärs inga avgifter
för vattenförbrukning i största delen
av Korsnäs kommuns hyresbostäder
(hit hör inte bostadsaktiebolag och
fastighetsbolag). Kostnaderna för
vatten- och avlopp utgör en stor del

av driftkostnaderna vid fastigheterna.
Vattenförbrukningen ökar vanligen
årligen och kommunens vattenförbrukningsavgift höjs fr.o.m. år 2019.
Därmed borde även en vattenavgift
för hyresgäster i kommunens hyresbostäder införas.
Fastigheter som avgiften berör
är
Kommungården,
Bredblick,
Marielund II, bostäder vid f.d. KKC,
bostad i Molpe skola, bostad i Taklax
skola och bostad i f.d. Korsbäck
skola.
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Avkastningskrav
på kommunens
vattentjänstverk
Korsnäs kommuns vattentjänstverk (både vatten och
avlopp) beaktats idag som en
skild balansenhet i kommunens
bokföring.

Den nya lagen om vattentjänster
stipulerar bl.a. att de anslutningsavgifter, grundavgifter och andra avgifter som vattentjänstverket tar ut ska
vara av olika storlek i olika områden
om detta behövs för att kostnaderna
ska riktas rätt eller för att principen
om förorenarens ansvar ska kunna
genomföras eller av något annat motsvarande skäl.
När vattentjänstverkets skilda
balansenhet grundades, påfördes
verket inga egna lån utan fullmäktige
beslöt att till kommunen erläggs en
ersättning beräknad på grundkapitalet.
I och med kraven på genomskådlighet och möjlighet till att uppbära
olika avgifter för olika områden inom
vattentjänstverkets områden bör
framöver fästas allt större vikt vid
att avloppsanslutningar förverkligas
endast där detta är ekonomiskt möjligt.
Fullmäktige fastställde 24.9.2018
att vattentjänstverket har ett avkastningskrav om 1,5 % på grundkapitalet för år 2019. Dessutom beslutade
fullmäktige att för att inte belasta
vattentjänstverkets nuvarande verksamhetsområden med kostnader för
kommande investeringar för nya
verksamhetsområden, bör bindande
intresseanmälningar göras innan
utbyggnad av vatten och avlopp sker.

Kommunal information

Grundförbättring av Industrivägen och Storviksvägen
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Bokförare/ kanslist
Kommunstyrelsen
anställde
17.9.2018 Annika Träsklund som
kommunens huvudbokförare fr.o.m.
01.11.2018. Hon har tidigare arbetat
som bokförare/kanslist och kommunstyrelsen beviljade 15.10.2108 henne
befrielse från den befattningen.
Kommunstyrelsen
anställde
15.10.2018 Minna Söderholm som
tillsvidareanställd bokförare/kanslist.
Hon har tidigare arbetat med tidsbundet avtal.

Förlängning av arbetsavtal
Merkant, datanom Sol-Britt Båskman har sedan våren 2015 arbetat
som kommunens tf. kanslist inom allmänna förvaltningen, med en anställningsprocent på 50 %.
Arbetsavtalet inleddes med anställning till 31.12.2015 och har därefter
förlängts årligen.
Kommunstyrelsen
beslutade
15.10.2018 att förlänga Sol-Britt
Båskmans arbetsavtal som vikarierande kanslist för tiden 1.11.201831.10.2019.

Husmor till Lärknäs kök
En befattning som husmor 100 %
lediganslogs 11.08.2018. Tre ansökningar har inlämnats till befattningen
som husmor. Två ansökningar inlämnades inom utsatt tid, medan en tredje
inkom försent.
Till husmor vid Lärknäs kök
från 1.10.2018 valde vårdnämnden
11.9.2018 Linda Norrgård, som innehar grundexamen inom matservice
(storhushåll) samt specialyrkesexamen för föreståndare i inkvarterings- och kosthållsbranschen. Linda
Norrgård har tidigare arbetat som
kock vid Lärknäs kök.

Kock vid Lärknäs kök
Befattningen som kock 100 % vid
Lärknäs kök blev ledig i och med att

Norrgård valdes till husmor. Karolina Ahlskog har vikarierat Norrgård
under tiden Norrgård vikarierat som
husmor. Hon är utbildad restaurangkock, grundexamen inom hotell- och
restaurangbranschen, och har vikarierat i Lärknäs köket sedan år 2011.
Vårdnämnden anställde 9.10.2018
Karolina Ahlskog som kock 100 %
vid Lärknäs kök fr.o.m. 1.10.2018.

Närvårdare vid Annahemmet
En befattning som närvårdare vid
Annahemmet 78,43 % har varit lediganslagen internt. Tre ansökningar har
inlämnats till befattningen.
Vårdnämnden valde 9.10.2018 närvårdare Susanne Back till närvårdare
78,43 % av heltid fr.o.m. 29.10.2018.
Intyg över godkänd Love tentamen
krävs för anställningen.

Sjukskötare vid Lärknäs

Regionbiljettens
pris oförändrad
Kommunstyrelsen i Korsnäs
fastställde 15.10.2018 regionbiljettens pris till 78 € även för år
2019. Priset har varit det samma
sedan 2016.
Enligt det gällande serviceavtalet
för biljettprodukter ska kommunerna
besluta om den egna kommunens
regionbiljettpris och meddela detta
åt ELY-centralen och Matkahuolto
Oy före utgången av oktober varje
år. Kommunen ersätter, liksom tidigare, trafikanten för prissänkningen
på basis av gjorda resor.
Kommunens kostnadsandel för
regionbiljetter uppgick till 3230,10
euro inkl. moms för tiden 1.1.31.12.2017. 22 stycken regionbiljetter hade sålts under år 2017.

En befattning som sjukskötare 100
% lediganslogs 11.08.2018. Ingen
ansökan har inkommit.
Vårdnämnden beslutade 11.9.2018
att befattningen lediganslås igen
senare under hösten 2018.

Dataskyddsombud
Enligt den allmänna dataskyddsförordningen, som til�lämpas från 25.5.2018, är det
obligatoriskt för kommuner att Kompletteringsval
utnämna ett dataskyddsombud.
I dataskyddsförordningen definieras vilka uppgifter som hör till
dataskyddsombudet. Dit hör bl.a.
att övervaka efterlevnaden av den
allmänna dataskyddsförordningen,
fungera som sakkunnig i dataskyddsfrågor, bistå i frågor som berör dataskydd och samarbeta med
tillsynsmyndigheterna.
Dataskyddsombudet är inte personligen
ansvarigt i händelse av bristande
efterlevnad av den allmänna dataskyddsförordningen.
Kommunstyrelsen
beslutade
15.10.2018 att bokförare/kanslist
Minna Söderholm utses till kommunens dataskyddsombud.
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Diplomingenjör och projektledare
Gunilla Krook, som i kommunalvalet
kom in som ersättare i Korsnäs kommuns fullmäktige, har avlidit.
Gunilla Krook har varit fullmäktiges första ersättare (SFP) och även
ersättare för Håkan Wester i kommunens tekniska nämnd under denna
mandatperiod.
Kommunfullmäktige konstaterade
22.10.2018 att Mikael KA Nordmyr
(SFP) träder in som ny första ersättare i fullmäktige.
Till ny ersättare i tekniska nämnden
för Håkan Wester valde fullmäktige
Anna-Lena Kronqvist för den återstående mandatperioden.

KORSNÄS
Nytt

Senast tomtpriserna höjdes
var inför år 2015. Konsumentprisindexet har under tiden juli
2015 till juli 2018 stigit med 2,39
%. Tekniska nämnden föreslog
4.9.2018 att tomtpriserna inte
justeras år 2019.

Fullmäktige fastställde 24.9.2018
tomtpriserna i enlighet med tekniska
nämndens förslag.
Tomtpriserna för ett egnahemshus i
kyrkbyn ligger mellan 2,99 och 3,35
euro/m2. Radhustomterna kostar 4,18
euro/m2. I Harrström ligger tomtpriserna på 3,21 och 3,32 euro/m2. I
Taklax kostar egnahemshustomterna
mellan 2,50 och 2,88 euro/m2. En
radhustomt finns till salu för 3,36
euro/m2. I Korsbäck kostar egnahemshustomterna 1,83 euro/m2 och
en parhustomt 2,43 euro/m2. I Molpe
kostar tomterna för egnahemshus
mellan 3,99 och 4,34 euro/m2.
Industritomterna kostar mellan
1,39 euro och 3,77 euro/m2 beroende
på läget. På gruvområdet kostar tomterna endast 0,40 euro/m2. Farmtomterna i de olika byarna kostar mellan
0,40 och 0,56 euro/m2.

Bidrag till
vandringsled

Vattenavgifterna för år 2019
Kommunfullmäktige fastställde vattenavgifterna för år 2019 vid
sammanträdet 24.9.2018. Avgifterna höjs något från föregående år.

Exkl moms
vattenförbrukningsavgift
1,40 euro/m3
grundavgift för huvudanslutn.
62,00 euro/år
grundavgift för tilläggsansl.
20,00 euro/år
mätarhyra(=/< 5 m3)
10,00 euro/år
mätarhyra(>5m3)
20,00 euro/år
anslutningsavgift, huvudanslutning
1.500 euro
“
, tilläggsanslutning
180 euro
ur- eller inkopplingsavgift
30,00 euro/ggr
vattenpost; dep.avgift för nyckel
50,00 euro
byte av sönderfrusen vattenmätare
60,00 euro
- vattenpost; förbrukningsavgift
8,00 euro/år
- påminnelseavgift för utebliven avläsning
20 euro
- mätaravläsningsavgift då mätaravläsningen
utförs av kommunens personal
30 euro
- timdebitering, manskap
30,00 euro/h
Vid timdebitering tillkommer ev. resekostnader

37,20 euro
37,20 euro/h

Abonnenten står för samtliga kostnader från anslutningspunkten. De första 20
metrarna från byggnaden är abonnentens ledning och underhålls av abonnenten.
De momsbelagda anslutningsavgifterna är ej returnerbara.

Avloppsvattenavgifterna
för år 2019
Kommunfullmäktige fastställde avgifterna för avloppsvattnet
för år 2019 vid sammanträdet 24.9.2018. Avgifterna höjs något från
föregående år.
Avloppsvattenavgifterna år 2019
•
•

Förbrukningsavgift, alla avloppsabonnenter 1, 80 €/m3+moms
Grundavgift		90 €/år+moms
(bostadshus, fritidsbostäder,skolor, åldringshem, inrättningar mm)
Grundavgift för följande lokal eller bostad
30 €/år/bostad+moms
Grundavgift för varje vård-eller patientplats 30 €/år/plats+moms

•
•

Septikslam(bosättning)
Slamavloppsvatten från slutna system
från bosättning
från företag/produktionsinrättningar

Kommunstyrelsen beviljade
15.10.2018 ett bidrag om 500
•
euro för reparation av gångsti- •
gar på vandringsleden på Södra
Mottagningsavgifterna för slam
Björkön.
Vandringsleden har byggts upp och
färdigställts under flera års tid med
ideellt arbete och delvis sponsorerat
material. På området har färdigställts
vandringsled, fågeltorn, båthus, grillplats, utedass och dessutom finns en
fisktrappa i närheten.
Nu ansöks om bidrag för reparation
av gångstigen samt andra servicearbeten. Eftersom arbetet har gjorts helt
på ideell basis och inte av någon förening, området ägs av privatpersoner
och samfälligheter, så faller ansökan
utanför de normala föreningsbidragen som delas ut av kommunens biblioteks- kultur- och fritidssektion.

Inkl 24% moms
1,74 euro/m3
76,88 euro/år
24,80 euro/år
12,40 euro/år
24,80 euro/år
1860 euro
223,20 euro
37,20 euro/ggr
74,40 euro
9,92 euro
24,80 euro

25 €/m3+moms
5,10 €/m3 + moms
5,10-21,50 €/m³ + moms

Anslutningsavgifter

Anslutningsavgifterna för bostäder, fritidsbostäder, affärsrörelser, kontors-,
kansli-, bank-, sammanträdes-, samlings-, nöjes och liknande lokaler.

För den första lokalen eller bostaden
• För följande lokal eller bostad
• För andra och följande klassrum
• För varje vård- eller patientplats

Exkl. moms
3200 €
+ 320 €/lokal
+ 320 €/klassrum
+ 320 €/plats

Om fastighetens våningsyta överstiger 250 m2 är stiger anslutningsavgiften enligt en skild tabell. Vid tillbyggnader av ovannämnda fastigheter påförs
tilläggskostnader enligt samma tabell. Om i anslutning till fastigheten finns
skild ekonomibyggnad, bastu, bilgarage påförs inga tilläggskostnader.
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Flytt av byggrätt

Planförslaget för
Jarl Nordin har anhållit om Korsnäs kyrkoby
flytt av en byggrätt som är belä- detaljplan
gen på fastighet Nylund RN:r
4:133 i Harrström. Fastigheten
är på en holme, med en outnyttjad byggrätt och sökande
önskar flytta denna byggrätt till
fastighet Björklund RN:r 4:132
i Harrström, som är på fastlandet.
Fastigheterna ingår i den fastställda
Strandgeneralplanen för Korsnäs.
Fastigheten Nylund har beteckningen
RA (område för fritidsbostäder) och
fastigheten Björklund har beteckningen M (jord och skogsbruksområde). Grannarna har gett sitt
godkännande till att byggrätten flyttas till fastighet Björklund.
Tekniska
nämnden
föreslog
9.10.2018 för kommunstyrelsen att
en ändring av strandgeneralplanen
görs för fastighet Nylund RN:r 4:133
i Harrström och fastighet Björklund
RN:r 4:132 i Harrström. Jarl Nordin
står för samtliga kostnader som
ändringen av strandgeneralplanen
föranleder.
Kommunstyrelsen
godkände
15.10.2018 tekniska nämndens förslag.

Planförslaget till Korsnäs
kyrkoby detaljplan har varit
till påseende. Intressenter och
myndigheter har getts möjlighet
att framföra anmärkningar och
utlåtanden till planförslaget.

Sammanlagt inkom 4 utlåtanden
och 1 anmärkning.
Tekniska nämnden gick genom
planförslaget och bemötandena vid
sammanträdet 4.9.2018. Den enda
egentliga ändringen som gjordes var
att en promenadstig vid Norrbygränd
omändras till gata.
Kommunstyrelsen
bemötte
17.9.2018 de inkomna anmärkningarna samt beslutade att ändra planförslaget i enlighet med förslaget från
tekniska nämnden.

Dan-Erik Karlsson beviljades tidigare i år bygglov för en
tillbyggnad av sitt fritidshus på
läg. Grynnebo RNr 2:84 i Harrström. Nu har han lämnat in en
ändringsritning samt energiberäkning för ändring av byggnadens användningsändamål från
fritidshus till bostad.

Tekniska chefen har den 19.9.2018
gett sitt utlåtande i ärendet och bifallit
ändringen (Tomten har på Harrström
delgeneralplan beteckningen RAO).
Tillsynsnämnden
godkände
23.10.2018 ändringsritningen samt
energiutredningen att fogas till ovan
nämnda bygglov. Ändringen godkändes.

Moiki-Invest Ab har anhållit
om att uppgöra en ändring av
Starörens detaljplan. Sökande
står för samtliga kostnader
planläggningen ger upphov till.
Ramboll Finland Oy kommer
att anlitas som konsult.
Målsättningen med ändringen är att
justera markanvändningen och göra
området mer attraktivt för boende.
I planläggningen kommer det att
utredas vilka möjligheter att bygga
våningshus på området är.
Tekniska
nämnden
föreslog
4.9.2018 att en ändring av Starörens
detaljplan kan göras. Sökanden står
för de kostnader som planläggningen
ger upphov till.
Kommunstyrelsen
godkände
17.9.2018 anhållan om att uppgöra
en ändring av Starörens detaljplan i
enlighet med tekniska nämndens förslag.

Byggnadslov och
åtgärdstillstånd
Tillsynsnämnden har vid sammanträdet 23.10.2018 godkänt följande ansökningar om byggnadslov och åtgärdstillstånd.

Byggnadslov
Byggare

Ändring från fritidshus till bostad

Starörens detaljplan

Kjell-Ove Nyåker
Anita Kvis
Anita Kvis
Jan Andtsjö
Tommy Nystrand

Åtgärdstillstånd
Byggare

Nyståhl Patrik
Arkipelaga Ltd

Lägenhet

Ändamål

Lägenhet

Ändamål

Lägenhet

Ändamål

Harrström 8:14
Korsnäs 17:56
Korsnäs 17:56
Molpe 876:4
Molpe 6:153

Korsnäs 876:2
Molpe 8:62

Anmälningsärenden
Byggare

Sisko Krook
Say Reh

Molpe 1:294
Molpe 9:159

Bastu
Fritidshus till gäststuga
Fritidshus
Tillbyggnad fiskarhus
Tillbyggnad bostad

Båthus (förnyas)
Fasadändring

Skyddstak
Lusthus

Rivningsanmälningar

Tillsynsnämnden har vid sammanträdet 23.10.2018 godkänt följande rivningsanmälningar.

Ägare

Lägenhet

Vad rivs?

Lisbeth Johansson
Molpe 12:57
Äldre bostadshus
Tom Österholm
Taklax 2:152
Del av äldre
		ekonomibyggnad
Oy Lindström & Lindström Ab Edsvik 5:38
Växthus
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Gruppen för arbetslösa fortsätter att träffas på tisdagar i kommungården kl.13-15. Nya deltagare välkomna med!

Malax Handelslags stiftelse
har av fjolårets överskott delat
ut bidrag till sådan verksamhet
i daghem och förskolor som inte
kan bekostas med kommunens
medel.

20.11 Cafébesök
27.11 Föreläsningen ”Ilaag”
4.12 Ekonomirådgivning
För mer information kontakta:
Maria Stenbacka 050 3297564 maria.stenbacka@korsnas.fi

För Korsnäs kommuns del erhölls
totalt 2505 euro, vilket fördelats som
bidrag till kommunens daghem och
förskolor (6 stycken). Stiftelsens
önskan är att ansvariga i samråd med
respektive daghem/förskola avgör
hur de vill använda summan.

Allt fler människor
upplever att de är
ensamma och den
ofrivilliga ensamheten är en av vår tids
stora utmaningar.
Forskning visar att
långvarig ofrivillig
ensamhet är direkt
skadligt för hälsan
men att gemenskap i sin tur inverkar positivt på oss
människor.
Ensamhet kan drabba alla människor och ser olika ut
genom livet. Var tionde person i Finland upplever att de
är ensamma och ofta förknippas känslan av ensamhet
med skam.

Projektet ilaag, tillsammans i Österbotten har som
syfte att motverka ensamheten och vi önskar ta bort det
tabu som finns kring att tala om saken. Genom att nå ut
till allmänheten med information och inspiration vill vi
arbeta förebyggande. Vi strävar efter att skapa nya nätverk och inspirera till nya verksamheter och därmed öka
gemenskapen och lindra ensamheten. Projektet är ett
samarbete mellan Folkhälsans Förbund och Röda Korset,
Österbottens svenska distrikt.
Gå in på nätet på ilaag.fi och berätta om din upplevelse
av ensamhet. Du kan göra detta anonymt, men om du
önskar att vi kontaktar dig så går det bra att lämna uppgifterna på hemsidan. Det går även att anmäla sig som
frivillig för att tillsammans med oss kämpa mot ensamheten. När du kommit in på sidan behöver du klicka på
en av de två ikonerna för att komma vidare. Tack för din
medverkan!

Utmana ensamheten!
Hur ser ensamheten ut och hur påverkar den oss? Kan jag själv påverka min situation?
Vad kan vi göra för att skapa ett mera inkluderande förhållningssätt i samhället?
Maria Östman och Lotta Böling från projektet ilaag, tillsammans i Österbotten pratar
kring dessa frågor och leder en öppen diskussion. Vad kan vi göra ilaag i Korsnäs?

Välkomna med
- det är endast tillsammans i kan göra
något åt ensamheten!
När: tisdag 27.11.2018 kl. 13.00
Var: Sessionssalen, Korsnäs Kommungård
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Projektinformation

Projektet ilaag, tillsammans i Österbotten
vill utmana ensamheten
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Gruppen för arbetslösa 18-64 år!

Bidrag till daghem
och förskolor
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Internationellt musikcafé

Zacharias Topelius, sång, musik och
dans på internationellt musikcafé
En riktig fullträff! Mera
sådant! Det var ett annorlunda
musikcafé tyckte en glad pensionär. Det var länge sen vi hade en
så här fin fest tyckte en annan.
Omkring 150 personer kom på
Korsnäsnejdens Pensionärers version
av Föreningsfestivalen i Korsnäsgården på aftonen den 3 oktober. In
kom Asafakören sjungande på kongolesiska, ”Då David reste sig från
marken och Herre Abrahams, Isaks
och Israels Gud” till ljudet av två

trodde änglarna fanns bara i himmelen” och ”Tusen och en Natt”.

Föreningslivet en kraftresurs

trummor. Kören tog publiken med
storm! Det var mäktigt!
Free Spirits, vår skönsjungande
barnkör, ledd av ungdomsledare
Jan-Ola Granholm, klämde i med
sångerna ”Varje litet ögonkast”, ”Jag

Kommundirektör Christina Båssar
konstaterade i kommunens hälsning
att ”Föreningslivet och tredje sektorn
utgör en utomordentligt fin kraftresurs i vårt samhälle. Våra föreningar
gör ett ovärderligt arbete och är väl
värda en föreningsfestival.” Hon
lyfte fram några fakta för varför
föreningslivet borde få ännu mera
uppskattning i vårt samhälle. Forskare Markku T Hyyppäs rapport
visar att den finlandssvenska delen av
befolkningen lever längre tack vare
ett rikt föreningsliv. Professor Töres
Theorell på Karolinska Institutet,
som också har forskat kring socialt
kapital, konstaterar i sin forskning
att när kulturella aktiviteter utövas
gemensamt så utökas det sociala

Jan-Ola Granholm med barnkören Free Spirits: Mathilda Aspbäck, Amanda Vesterback, Elin
Vägar, Eleonor Bäcklund, Felicia
Nyståhl, Emma Långström, Tilde
Aspbäck.
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sin repertoar med sången ”Reis med
opp” på norska.

Herr Topelius eller festtalare
Bo Kronqvist.

Asafa-gruppens taktfasta
trummare.
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Spontan syrisk dans.

Internationellt musikcafé

kapitalet. Det sätter också igång olika
delar av hjärnan. Anders Hansen
som gett ut en populärvetenskaplig
bok ”Hjärnstark” skriver att ”hjärnan
är som ett inre universum – varje sinnesintryck och varje tanke sätter spår
och förändrar din hjärna lite grann.”Motion påverkar också hjärnan på ett
positivt sätt. ”Det bästa pillret som
vi kan ge åt vår hjärna hittar vi hos
alla våra föreningar” säger kommundirektör Christina Båssar. ”Vi ska
spela fotboll, hoppa med hästar och
Dansbandsmusikern
Christoffer Streng
Kommundirektör
dansa och sjunga av hjärtans lust, så
Boris Bäcklund ledde
Christina Båssar höll sjöng mäktig solofår vi inte bara ett rikt inre liv och dagens festtal.
sång.
allsången.
gemenskap med andra utan också
en vältränad hjärna som håller sig
ung länge”, fortsätter hon. Så kanske för flickor och kvinnor. Det är 200
Dansbandsmusikern Boris Bäckdet är som Josephine Baker sade: år sedan Zacharias Topelius föddes lund ledde allsången med låtarna ”En
”Hemligheten med ungdomens källa i Nykarleby och jubileumsåret firas gång jag seglar i hamn” och ”Vi ska
är att tänka unga tankar”.
hela året i Korsnäs och runt om i Öst- gå hand i hand genom livet du och
erbotten. Topelius hade ett motto som jag” som vi sjöng av hjärtans lust.
Asafakören avslutade sångproförfattare och det var att skriva varje
”Herr Topelius”
grammet och efter det uppstod en
Herr Topelius eller festtalare Bo dag, ”inte en dag utan en rad”.
spontan dansuppvisning av syriska
Kronqvist berättade om Zacharias
danser. Oj vilken stämning!
Topelius liv från unga år och till Sång och musik fyllde salen
I pausen hade pensionärsföreningen
mogen ålder, om hans hyss och hans
Kantor
Christoffer
Strengs
dukat
upp kaffe med vårrullar, kanelsagoskatt, hans skoltid och hans för- sångröst fyllde hela salen. Han anknöt
bullar
och hurmasice som ramade in
älskelser och yrkesval. Han berättade till temat Topelius med två sånger
också om vilket inflytande Topelius som Topelius skrivit texten till ”En det inhemska och det internationella
hade i det dåtida Finland och om hur sommardag i Kangasala”och ”Den temat.
Text och foto: Anita Ismark,
moderna idéer han hade. Han före- eviga sommaren”, den sistnämnda
ordförande
för Korsnäsnejdens
språkade jämställdhet och utbildning sången har hans far Håkan Streng
Pensionärer r.f.
gjort arrangemang till. Han avslutade

Prästgårdsmuseet informerar
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På gång i Prästgårdsmuseet
Julmarknad i Korsnäsgården 1.12.2018

”Farfars skatter i Amirikatrunken”
- sommarutställning 2019

Korsnäs Prästgårdsmuseum deltar även detta år i
julmarknaden 1.12 i Korsnäsgården med försäljning av lotter, bakverk, julkransar och böcker.

Donationer till Korsnäs Prästgårdsmuseum
Anna-Lena och Guy Kronqvist har under hösten
donerat fem lådor med böcker från Josef och
Rakel Lindgrens dödsbo. Styrelsen tackar för bokdonationen.

En träsoffa som tillhört
Gerd Söderholms mormorsmor Louise von
Essen har donerats till
Korsnäs Prästgårdsmuseum. Louise vistades
hos sin dotter Ellen Bäck
på Korsnäs prästgård
under de två första årtiondena av 1900-talet. Louise sägs ha blivit född i
den soffan kring 1800-talets mitt. Sofflocket har
tidigare haft en målad slät träyta. Gerd Söderholm
minns att hon och hennes syskon brukade ställa
locket på tvären mot golvet för att rutscha på.
Gerds mamma Lisa, Ellen Bäcks äldsta dotter,
talade ständigt om Korsnäs i Gerds barndom. Men
med henne fick Gerd och hennes syskon aldrig
besöka Korsnäs. Orten förblev för dem länge en
mytomspunnen, fiktiv trakt. Därför är besök på
museet extra värdefullt.
Gerd har även donerat ett hörnskåp som nu
pryder prästgårdens matsal, en släkttavla, broderade gardiner och en mössa med korsnäströjans
mönster.
Styrelsen tackar för donationerna!

Den egentliga stora emigrationsvågen till Amerika
från Finland började i mitten av 1800-talet. Den
var betydande ända till 1930-talet. Emigrationen
skedde främst från de västra kustområdena i Finland. Från 1920-talet och framåt emigrerarade finländare även från södra och östra Finland. Under
mitten av 1800-talet tog resan till Amerika ca 2
veckor. Den företogs bl.a. med fartyg från Vasa
eller någon annnan hamn i Österbotten till Stockholm och därifrån till Göteborg med tåg eller
fartyg. Från Göteborg gick resan med fartyg till
Hull i England och därifrån med tåg till Liverpool.
Från Liverpool till Amerika till Ellis Island eller
någon annan hamn skedde med fartyg över Atlanten. I Amerika jobbade männen ofta med skogsarbete eller i gruvor. Kvinnorna fann arbete som
hembiträde i någon familj, jobbade i butik eller
i tvätteri. Efter några år i Amerika flyttade en del
emigranter hem till Finland medan andra stannade
kvar. Om du vill läsa mera om ameikaemigrationen kan man gå in på https://uppslagsverket.fi/sv/
view-103684-Emigration
Bilden visar ett stereoskop som min farfar
hade med sig i sin trunk
när han kom hem från
Amerika. Stereoskopet är
Hohners lyxmodell tillverkad av Underwood&Underwood på 1890-talet.

Nästa sommars projekt är en utställning i muséet
som kommer att handla om de bruksföremål
som amerikaemigranterna hade med sig från
Amerika, när de kom hem till Finland. Tipset till
utställningen fick vi av Antikrundans expert Maria
Kolari-Ekman i höstas på Svenska pensionärsförbundets österbottniska Wasaline-kryssning till
Umeå. Muséet har redan en Amerikamatta i prästgårdens salong. Nu hoppas vi att alla kommuninvånare inventerar sina vindsutrymmen samt skåp
och hämtar med sig föremål till museet. Själv har
jag ärvt farfars amerikatrunk, en klocka, ett stereoskop med bilder från Amerika från 1900-talet
början. Vi samlar in utställningsföremålen i mitten
på juni 2019. Ta kontakt med Anita Ismark 0505181949 om du har föremål som du vill att ska vara
med på utställningen.
Text och foto: Anita Ismark
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Vasaregionens Utveckling Ab
VASEK och Vasa stad ordnade ett
diskussionstillfälle för regionens kommuner på tisdagen 23.10 om regionens nya webbtjänst, registret över
företagslokaler och VASEKs företagsoch serviceregister. Tillsammans är
de här tre helheterna en viktig del i
främjandet av regionens livskraft och
konkurrenskraft.
Huvudvikten för den nya webbtjänstens del var att informera om projektets
nuläge. VASEKs marknadsföringschef
Mari Kattelus och Vasa stads kommunikationschef Leena Forsén berättade hur
arbetet framskrider och hur tidtabellen
ser ut samt påminde om varför det är
bra att de fyra organisationerna slår
ihop sin digitala synlighet. Sommaren
2019 har regionen en förnyad webbportal, vasa.fi, där invånare, företag och
turister hittar all information samlad
på ett ställe. Det ambitiösa målet är att
skapa den bästa regionala webbplatsen
i Finland.

Företags- och serviceregister

Vaasa Parks Oy driver en webbtjänst
vaasanseuduntoimitilat.fi över lediga
företagslokaler och -tomter i Vasaregionen. Registret kan användas av alla kommuner i regionen och hittills har den
finansierats i huvudsak av Vasa stad.

VASEK informerar

Förnyade webbtjänsterna
ökar regionens synlighet

Ungefär så här kommer Vasaregionens nya webbtjänst att se ut.
Vaasa Parks vd Ulla Mäki-Lohiluoma och
serviceassistent Jenna Hoffrén berättade att målsättningen i framtiden är att
bättre få fram lediga lokaler och tomter
som finns i regionens övriga kommuner.
Det här kräver en ny verksamhetsmodell
som bygger på att kostnaderna delas
mellan regionens kommuner enligt
antalet invånare. Efter en livlig utvecklings- och riktlinjediskussion enades
det om att förslaget till en verksam-

Vasaregionens företag- och serviceregister kommer att ersätta det befintliga
företagsregistret. Företag- och serviceregister tas i bruk före årsskiftet.

15

hetsmodell, som förhandlades fram på
tillställningen, skickas för beslut till kommunerna. Längden på avtalsperioden
fastställdes till 2 år och perioden inleds
1.1.2019. VASEK satsar för sin del på en
betydande arbetsinsats och finansiering
av köptjänster i en ny webbtjänsthelhet
som har koppling till det växande regionala tomt- och lokalregistret.

Nytt CRM-system

Tredje diskussionsämnet var det nya
CRM-systemet som nyligen införts på
VASEK. VASEKs verkställande direktör
Stefan Råback belyste att systemet i
huvudsak är bolagets interna verktyg
men framöver utgör den grunden för
ett regional företag- och serviceregister
för den delen som är offentlig information. Det förnyade systemet ersätter det
befintliga företagsregistret och tas i bruk
före årsskiftet. Serviceregistret erbjuder
en effektiv och användarvänlig möjlighet
för företag att visa upp sitt kunnande.
I synnerhet ger registret omfattande
information om regionens företag.
Råback var nöjd med resultaten av
tillställningen:
– Alla de här tre frågorna går hand
i hand och helheten syns som bättre
servicenivå, förbättrad digital synlighet
och i slutändan i att Vasaregionen blir
mer känd.

IF Fyren informerar
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IF FYREN INFORMERAR
Friidrottsavslutning
IF Fyren höll sin sedvanliga friidrottsavslutning
söndag 7.10 på Waterloo. Föreningen bjöd på tårta
och friidrottarna premierades för sina fina insatser
under sommaren. Detta till trots att ingen egen
idrottsplan fanns till förfogande.
Ca 30 juniorer har på något sätt medverkat i träningar på hemmaplan eller tävlingar runt om i Österbotten. Katarina Rönnqvist fick utmärkelsen Årets
Fyren bästa (Andelsbank priset) för sin silvermedalj
i DM tävlingen för D-19 år. Hon blev tvåa på 100
meter.
Övriga DM medaljörer är Joel och Jakob Blomqvist,
Noah Hoijar, Amanda Vesterback, Agnes Berglund,
Elwin och Filip Fröding.
Föreningen har för tillfället en A-klassidrottare, Felicia Åbacka, som fick ett stipendium från föreningen.
Hon tävlade i årets SFIM i Jakobstad.

Dm-medaljörerna Katarina Rönnqvist,Elwin Fröding,Filip Fröding,Agnes Berglund,Amanda Vesterback,Noah Hoijar, Jakob Blomqvist och Joel
Blomqvist.

Årets klubbmästare
Vid föreningens höstmöte 25.10 fick Tommy Vesterback utmärkelsen Årets klubbmästare. Tommy har
varit medlem i friidrottssektionen i många år och
2017 tog han över ordförandeskapet efter Alf Strandholm. Tommy är också dragare för juniorerna både
sommar och vintertid. Dessutom är han en flitig
motionär med bl.a. en fin sjunde plats vid terräng dm
i Pixneterrängen under hösten. Nämnas kan också
att IF Fyren fick både silver och brons i samma terräng dm. Thomas Ramstedt blev tvåa och Kari Palo- Årets pristagare på bild.
maa trea i herrklassen på 6 km.

Höstmötet
Vid höstmötet omvaldes Mats
Åbacka till ordförande för IF Fyren.
Nedan följer några nya namn på
olika poster inom föreningen.
Björn Höstman tar över kassörssysslan av den mångårige kassören Henrik Mattans.
Ny ordförande för skidsektionen är Conny Karlsson och som
ny medlem i friidrottssektionen
invaldes Rene Michelsson. Info om
föreningens styrelse och sektioner
finns på hemsidan iffyren.fi

Skidsäsongen inledd
Årets klubbmästare Tommy Vesterback.

Katarina Rönnqvist fick utmärkelsen Årets Fyren bästa (Andelsbank priset)
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Skidträningarna är i fullgång och
mera om deras verksamhet kan
man läsa på Fyrens facebooksida
eller bli medlem i föreningens
WhatsApp grupp.
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På årets Johannesgala lördagen den 6 oktober i Wassor
Uf delade SÖU ut årets Johannespris ut till föreningsaktiva
som utmärkt sig under året.
Vinnarna har röstats fram av

SÖU:s medlemsföreningar och år. Åtskilliga timmar har styrelsen,
arbetsutskottet och medlemmarna
en jury.
Molpe Ungdomsförening fick titeln
årets förening. I motiveringen hänvisas till att Molpe Uf håller ungdomsföreningsfanan högt år efter

Medlemmar ur Molpe ufs styrelse och ungdomsutskott på Johannesgalan. Foto: Molpe uf

Vandringsleden i Harrström
Under sommaren och hösten har vandringsleden
på Harvungön reparerats.
Från grillhuset och ut till västra sidan av Harvungön är leden nu iordningställd efter skogsglesningen
i sommar.
Stort tack till alla som sponsorerat detta projekt
och tack också till alla som på ett eller annat vis
hjälpt till med reparationerna. Vi fortsätter med
detta nästa sommar.
Vandringsledsgubben Ralf Nylund
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satt på underhåll och renovering.
Sex välbesökta danser har ordnats
och utöver det supémiddag, öppet
hus-verksamhet och motion. Dessutom ordnade föreningen för första
gången smuggelrodden i somras, ett
helt nytt och synnerligen lyckat och
profilhöjande evenemang. Drygt en
tredjedel av byns 600 invånare deltar
aktivt i verksamheten.
Vinnarna av Johannesprisen 2018
är:
Årets förening: Molpe Ungdomsförening
Årets underhållare: Victor Ohlis,
Vörå Ungdomsförening
Årets talkokraft: Elisabeth Henriksson, Sundom Ungdomsförening
Årets inventarie: Tor Nyman, Rökiö
Biblioteksförening
Årets Johannes: Jenni Ahlbäck,
Åminne Folkpark

Föreningsaktuellt

Molpe Uf årets förening
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På gång i

Bukettens

KORSNÄS

Julbasar
Lördagen 24.11 kl.13-16
• Hembakat, småbröd, Limpor och
rågbröd.
• Stickat och virkat
• Julkransar
• Lotteri m.m.

Välkommen!

Arr. Molpe Bönehusförening

Modernt och grönt julbord

högstadiet i Petalax lö 24.11 kl 12:00-15:30
Saknar du gröna och moderna inslag på julbordet?
Spendera en eftermiddag med Maria Lundström och laga julmat i modern tappning.
Allt är glutenfritt och veganskt!

Min väg till Årets kock 2017

högstadiet i Petalax må 3.12 kl 18:30-20:15
Kom och lyssna på Mattias Åhman, Årets kock 2017, som berättar om hur det är att tävla inom matlagning,
vad som krävs och vilka dörrar som har öppnats för honom efter tävlingen.
Mattias delar med sig av sin matfilosofi och bjuder oss på recept och tre smakprover.
Både salt och sött som passar utmärkt till julbordet. De salta smakproven görs på vilt kött.
Anmäl dig senast en vecka före
MI-kansliet: 040-650 8100

18

KORSNÄS
Nytt

Hjärtligt välkomna på julöppning fredagen den
30.11 kl. 18.00 på Korsnäs kommuns innergård
•

Öppningstal av projektchef Göran Östberg: Vad är cirkulär ekonomi och hur kan vi Korsnäsbor tillämpa det i vår vardag.

•

Jultomten kommer på besök och bjuder på godis och tar emot
önskelistor av barnen

•

Gratis åktur med häst och kärra

•

Fritidsavdelningens unga ledare har julpyssel för barn i bibliotekets utställningsrum

•

Korsnäs Lions bjuder på varm glögg

•

Scouterna är på plats med sitt tält, besökarna får grilla pinnbröd

•

Korsnäs hembygdsförening bjuder på hemkokt knäck

•

SFP Korsnäs deltar och riksdagskandidat Mikko Ollikainen medverkar

•

Korsnäs Socialdemokrater bjuder på glögg och pepparkakor samt
delar ut reflex

•

Öppethus på ungdomsverkstaden vid fd KKC kl. 18-19

•

Fritidsavdelningen bjuder på julkryddat kaffe, saft och julcupcakes på biblioteket från kl. 18.30-19.00

•

Korsnäs bibliotek har öppet kl. 12-19. Titta in och låna julböcker,
julmusik eller julfilm.

Byar och företag som har evenemang och erbjudanden
under kommunens julöppning fredagen den 30.11
•

Korsbäck byaförening bjuder på kaffe, glögg och dopp kl. 18.30 i f.d
Korsbäck skola. Benita Yrjans uppträder. Välkommen!

•

Molpe marthaförening bjuder på glögg och pepparkaka kl. 18-20 i
Smidjon i Molpe. Populära snabblotteriet med fina vinster. Molpe Hem
& Skola säljer bakverk. Välkommen!

•

Korsnäs Blomster- och Begravningstjänst har förlängd öppethållningstid kl. 9.00-19.00. Julblommor och tomtar av olika slag har anlänt till
butiken.

•

OstroCenter bjuder på glögg och pepparkaka. -10% på alla BRUDER
-leksaker under dagen.

•

Cabelo dam- och herrfrisering har -20% på alla hårvårdsprodukter under dagen.

•

Korsnäs Apotek har erbjudanden under dagen samt glögg och kundlotteri.

•

Sale har erbjudanden under dagen, erbjudandena hittar du i vår butik

•

Westfix håller öppet hus vid fd KKC kl. 15-19. Servering av glögg och
pepparkakor.

Korsnäs
kommun
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Julmarknad i Korsnäsgården
Lördag 1.12 kl. 11.00 - 14.00
Försäljning av: Bröd, bakverk, keramik, julkärvar,
sylt, marmelad, ekologiskt fårkött, ekologiska grönsaker, te och kryddor, potatis, Moscho-produkter,
glögg, dörrkransar, limonad, lyktställningar, cyklar,
hjälmar och idrottsredskap, presentförpackningar,
hemlagad godis, rökt fisk, honung, tomtar, stickat,
Aloe Vera produkter, herrtröjor, handfärgat garn
och handmålade presentartiklar i trä
Även bokförsäljning och lottförsäljning
Försäljning av kaffe och nygräddade bakverk
Välkomna
Arr. Korsnäs kommun Fritid

LILLAJUL
I KORSNÄS HEMBYGDSMUSEUM
LÖRDAGEN 1 DECEMBER KL. 11-14

KORNGRYNS- och risgrynsgröt 5 €/portion
LOTTFÖRSÄLJNING, MUNKFÖRSÄLJNING
TOMTEN PÅ PLATS
Korsnäs kby skola
Annons av Elvira åk 6

ARR: KORSNÄS HEMBYGDSFÖRENING
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a byarna!
Gratis buss vi

33 €

På adressen Fyrk.fi hittas bidrag som kan sökas av
föreningar för verksamheten. Nu i november-december bl.a Kulturfonden och Regionförvaltningsverkets specialunderstöd.
Frågor kring olika understöd: Helena Höglund-Rusk,
fritidsledare 050-5910049
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KLÄDINSAMLING - LOPPIS
TISDAGAR kl. 13.00–18.00
fr.o.m. tis. 2.10. t.o.m. tis. 4.12.2018.

vid Gruvan -

Gruvvägen 28

- i Korsnäs

Hela, rena och fläckfria kläder, skor, sängkläder,
gardiner, mattor, husgeråd mm. tas emot.
Julpyntet är framplockat.
Insamlingen av glasögon och solglasögon fortsätter.
Mera information ger Anna-Mi Björkqvist 050
3638056.
Baltikumvännerna r.f.

Traditionell luciamorgon
i Korsnäs kby skola, 13.12 kl. 9.
Alla välkomna, servering (2 e).

AKTUELLT FRÅN KORSNÄS 4 H
Flitig sommarföretagare

Under sommaren har Isak Lindholm från
Korsnäs jobbat flitigt med sitt sommarföretag och jobbat inom alla de områden som
finns i 4H-häftet (matlagning, djur, trädgård,
miljö och övrigt). Han har både hjälpt till
hemma och hjälpt grannarna, samt förtjänat
en nätt slant. För sitt flitiga arbete belönas
han från 4H med en liten gåva.

Duktig traktorförare

Den
10.10
hölls
distriktsmästerskap
i
traktorprecisionskörning i Närpes. Från
Korsnäs
4H
deltog
Jonathan
Backholm
från Korsbäck. Han
kom på femtonde plats
av totalt 24 deltagare,

vilket är bra med tanke på att det var första
gången han medverkade och många av
dom övriga deltagarna hade varit med tidigare. Nästa år hoppas vi naturligtvis att han
ställer upp igen och att fler ungdomar från
Korsnäs deltar också.

Kocka och pyssla med Petra

Tidigare i höst har Kocka med Petra hållits i Korsnäs och Molpe och nu i november pågår pyssel för fullt. Det kan vara bra
att hålla koll på hemsidan, Facebook eller
Instagram för eventuella extra insatta evenemang före jul. Eventuella önskemål kan
riktas till Petra på: petra.sundholm@fs4h.fi
eller 045-876 48 38.
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Författarbesök av Hanna Lundström
Dagen före Svenska dagen besökte författaren och
modersmålsläraren Hanna Lundström Korsnäs på
inbjudan av biblioteket. Tillsammans med bibliotekschefen gjorde hon en miniturné till daghemmen
Kottebo, Tulavippan och till Korsnäs skola och träffade
barnen där.

Utställning
Gunilla Bergström Petalax, visar akvareller i bibliotekets
galleri, till 10.12

Mamma Mu och Kråkan – Kozoo
Apan Anders minikonsert

Hanna har hittills givit ut två diktböcker för barn. Hon
berättade om hur det går till att skriva dikter, om sina
favoritord, ett är ”flinga” och visade en anteckningsbok: ”Det behövs kanske tio anteckningsböcker innan
det blir en riktig bok”.
I dagisarna gjorde Hanna och barnen rörelser till dikterna och till sist konstaterade Hanna och barnen att
nu hade de lärt sig tre dikter på tjugo minuter!

Teater och konsert i Korsnäs kby skola 10.12 kl. 9.30
med Barnens Estrad.
Mamma Mu och Kråkan är en barnpjäs av Bobo Lundén
efter Juija Wieslanders böcker i regi av Henrik Grönroos.
I rollerna: Catrine Krusberg, Julia Högnabba/Stella
Laine och Anders Grönroos (musiker).
När de goda vännerna träffas uppstår alltid roliga och
tokiga situationer! En rolig, varm, interaktiv och musikalisk pjäs om de goda vännerna och deras äventyr.
Arr. Biblioteket med stöd av SFV.

I Korsnäs skola hade Ulrika Lindholms elever skrivit
ekodikter till Hannas dikter och eleverna
fick läsa upp sina alster för den livslevande författaren.
Hanna uppmanade barnen att kräva böcker och läsning av de vuxna i sin närhet: Nu vill jag bli läst för!
”Det är barnens rättighet”
Hanna har skrivit böckerna Rassel Prassel Puss, som
blev utnämnd till Årets biblioteksbok 2017 av Finlands
svenska biblioteksförening och Rassel Prassel Promenad. Nästa bok som står i tur att komma ut heter Rassel
Prassel Strössel. Den ser vi fram emot!

Hussein Mala Ali, Hanna Lundström, Hurija Hodzic,
Liam Ruusuvirta, Linus Rosenqvist, Hannes Häggvik, William Nyfors och Oliver Överholm.

Bokbussens tidtabell

Bokbussen kör varannan udda vecka från oktober 2018. Bokbussens hållplats vid Molpeboden flyttad till Andelsbanken. Bokbussen
kör ännu vecka 51, därefter juluppehåll. Bokbussen kör hela rutten även dagen före självständighetsdagen.
Måndag
• Molpe skola 9.00-9.40
• Taklax skola 10.00-11.15
• Molpe daghem, Industricentralen 12.0013.20
• Banken, Molpe 13.25-15.00
Tisdag
• Harrström daghem 13.30 -14.00
• Viitaniemi 14.30-15.00
• Träskvik 15.10-15.30
• Tuvängsvägen 15.40-16.00

•
•
•
•
•

Hienobacken 16.10-16.30
Banken 16.40-17.10
Harrström 17.20-18.20
Helenelund 18.40-19.20
Edsvik 19.30-19.45

Onsdag
• Buketten enl. överensk. 1.onsd i mån.
udda v. 14.00-14.30
• Lärknäs enl. överensk. 1.onsd. i mån.
udda v. 14.35-15.15
• Snickarbacken 15.35-15.50
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•
•
•
•
•
•

Smedbacken 16.00-16.30
Strandmossa 16.35-16.50
Brännback 16.55-17.05
Bjurbäck 17.10-17.45
Korsbäck 17.50-18.15
Molpe skola 18.25-19.45

Torsdag
• Kottebo daghem 9.00-9.30

KORSNÄS
Nytt

Julhälsningar till företag, organisationer och privatpersoner
Lionsklubben säljer julhälsningar till KorsnäsNytt som utkommer 14.12.2018.

s
Året !
t
nyhe

Julhälsningarna kostar följande:
25,- för storleken 15x58 mm
50,- för storleken 30x58 mm
100,- för storleken 58x58 mm

Har du inte redan kontaktats av någon lionsmedlem om julhälsning så ta direkt
kontakt till Lis-Britt Södergran tel 0500-261003 eller
lis-britt.sodergran@khtgarden.com.
Annonserna bör vara inlämnade senast 30.11.2018.

Lions-aktiviteter på kommande:
Fredag 30.11. kl. 18.00 Julöppning vid
kommungården. Lions bjuder som vanligt på
glögg.
Lördag 01.12. kl 11-14 Julmarknad i Uf-lokalen
Lions deltar med glögg, snabblotteri och julkort.
Torsdag 06.12. kl. 11.00 Självständighetsdagens
gudstjänst i kyrkan. Kransnedläggning efter
gudstjänsten vid de stupades grav tillsammans
med scouterna.
Söndag 16.12. kl. 18.00 hålls Lions traditionella
JULKONSERT i vår nyrenoverade kyrka. Annons i
KorsnäsNytts julnummer.
Lördag 19.01.2019 kl. 19.00 Bussresa till
Pörtomrevyn ”SMART eller TRAMS” ordnas enligt
tidigare år. Bokning Lis-Britt 0500-261003.

Stipendium från Lions Ungdomsfond
Stipendier á 50,- har utbetalades 05.11. till alla
38 sökande. Totalt utbetalas 1900,- till Back
Emil, Grahn Viljam, Granholm Alice, Granholm
Ida, Granholm Lennart, Granholm Linnéa, Haga
Kim, Holtlund Robin, Häggdahl Emma, Häggdahl
Lina, Höglund Angelica, Höglund Robin, Kuusk
Kaspar, Kuusk Silvester, Lindeqvist Benny,
Långström Jenny, Långström Lucas, Matkoski
Emelie, Mattans Karolina, Mattlar Janice, Nilsson
Jakob, Nilsson Sara, Nordmyr Anders, Nylund
Johanna, Rusk Tommy, Rönnholm Mathias,
Rönnqvist Katarina, Sandholm Filip, Sandholm

Frida, Sandholm Simon, Sjögren Casper, Sten
Yolanda, Törnroos Christoffer, Westerdahl Andréa,
Westerdahl Janina, Åbacka Felicia, Åkersten
Amanda, Östman Lovisa.

Lions verksamhet 1.7.2017-30.6.2018
Under året har lions tillsammans med
Baltikumvännerna fortsatt med den gemensamma
glasögonsinsamlingen.
Till årets största och mest krävande aktiviteter
hörde iordningställandet av uterummet vid
Buketten samt Ungdomsrummet vid uf-lokalen i
Korsnäs kyrkby.
Lionsklubben har under året planterat och skött
om blomlådorna i Korsnäs centrum, deltagit i
Lantdagen, julmarknaden, självständighetsdagens
gudstjänst, sålt julkort och Knorrlundlotter samt
ordnat revyresa till Pörtomrevyn etc.
Bidrag har under året getts till fadderfamiljen
i Petrozavodsk, Folkhälsan, 40 st studeranden
från kommunen, Lärknäs guldkantsfond, Hem
och Skolaföreningen i kyrkbyn, fiskehuset norr
på Harvungön samt till stipendier till Gymnasiet i
Petalax vid deras avslutning och till Elevkårens fest
”Finland 100 år”,
Utöver detta har mindre och större summor getts
som stipendier och bidrag till behövande.
LC Korsnäs tackar för all den välvilliga hjälp som
ni bidragit med under året.
Lis-Britt Södergran
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På gång i Korsnäs - Korsnäs Församling
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Korsnäs församling informerar
Fr 16.11 kl 18.00 Gemensam kara- och
kvinnosamling. Gäst Vivan Vesterback med temat
”På äldre dar”.

Sö 2.12 kl. 11.00 Familjegudstjänst, Heikkilä,
Granholm, sång av söndagsskolan och
kyrkans barntimme och kyrkokören. Efteråt
söndagsskoljulfest i församlingshemmet med kort
program.

Lö 17.11 kl 14.00 Pysselcafe för Nordkorea i
församlingshemmet.

Självständighetsdagen To 6.12 kl. 11.00 Gudstjänst.
Heikkilä, Granholm, sång av projektkören,
scouterna medverkar.

Sö 18.11 Högmässa. Heikkilä, Granholm.
Sö 18.11 kl 12.00 Soppdag
till förmån för missionen i
församlingshemmet. Flera
olika soppor + kaffe och
dopp 10 €.

To 6.12 Basar med våfflor i församlingshemmet till
förmån för missionen kl 12-14.
Sö 9.12 kl 11.00 Högmässa. Heikkilä, Granholm.

Ti 20.11 kl 13.00 Bönegruppen i
församlingshemmets barn och ungdomsrum.

Må 10.12 Vänstugan i församlingshemmet kl 13.00.
Ti 11.12 kl 19.00 Träffpunkt i Taklax bönehus.

Sö 25.11 kl 11.00 Gudstjänst. Rune Fant.

On 12. 12 kl 12.00 Silvergruppens
julfest med julgröt. Förskolebarnen
medverkar.

Må 26.11 kl 13.00 Vänstugan i
församlingshemmet.
Ti 27.11 och Ti 11.12. kl 19.00 Träffpunkten i
Taklax bönehus.

Fr 14.12 kl 18.00 Karasamling, Gäst Rainer Bystedt
med temat Samhällets utveckling i nutid och dåtid.

On 28.11 kl 10.00 Promenixarna med start från
församlingshemmet.

Varje torsdag kl. 9.00 – 11.00 Diakonimottagning,
samt enligt överenskommelse tel. 044-4101825.

On 28.11 kl. 13.00 Symöte i Korsbäck skola.
To 29.11 kl 13.00 Solglimten i församlingshemmet.

Vikarie för barn- och ungdomsarbetsledaren
Jag heter Anette Engsbo och
kommer att vikariera barn- och
ungdomsarbetsledaren Jan- Ola
Granholm 1.11.2018-31.7.2019.
Jag ser jättemycket fram emot
att få arbeta i Er församling och
träffa Er alla.
Jag är 38 år och bor i Övermalax
med min man och våra tre
pojkar på 3, 6 och 9 år. Jag har
studerat utvecklingspsykologi
vid Åbo Akademi i Vasa och
har tidigare arbetat med olika
drogförebyggande och psykiskt
hälsofrämjande arbeten, både
med barn, ungdomar och vuxna.
Jag fortsätter att dra alla
grupper som Jan-Ola har dragit;
scout, föräldra-barn grupp,

miniorer, juniorer och skriftskola.
Det kommer att bli mycket
utelek och pyssel nu före jul. I
januari blir temat hälsosamma
mellanmål. Från och med januari
ska jag dra igång någon typ av
tonårsverksamhet. Jag informerar
mera om det sen senare.
FAMILJEGUDSTJÄNST OCH
JULFEST blir det i sedvanlig
ordning på första advent sö.2.12
kl.11. Kyrkans barntimme och
söndagsskolan medverkar.
Gudstjänsten hålls i kyrkan och
julfesten med kort program hålls i telefonnummer är 044 410 1823.
församlingshemmet direkt efteråt. Sköt om er, vi ses!
Varmt välkomna!
Med vänlig hälsning,
Tveka inte att ta kontakt om ni
funderar på någonting. Mitt
Anette Engsbo
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Korsnäs fotbollsförening rf inspirerar och bidrar till en aktiv utveckling av
Korsnäsbygden och främjar folkhälsan. I föreningen spelas idag breddfotboll
där alla kan vara med, spelet präglas av kamratskap och rent spel.
KoFF har framgångsrika representationslag i fotbollens division III och i division VI. Korsnäs Fotbollsförening håller härtill egen fotbollsskola för barn i alla
åldrar.
Den av Korsnäs FF valda arbetsgruppen för marknadsföring av föreningen presenterar nu följande inkomstbringande verksamhetsåtgärder:
• Företagarna ges möjlighet att i avtal och instruktion sponsra föreningens
fortlevande och utveckling. Brevpaket om detta sänds företagarna i november månad och personlig kontakt tas därefter av arbetsgruppens medlemmar.
• Säsongkort och matchboll sponsorering erbjuds med förmåner före årsskiftet.
• I dagarna säljer föreningens yngre aktiva KoFF-re årets fina julkalender med vinstmöjligheter.
• Nya populära reselotteriförsäljningen inleds och fortgår till sista januari.

Koff informerar

KoFF i god utveckling

KoFF:s huvudtränare Grines Yefim säger: ”Vi väljer en aktiv position för att uppnå våra mål.”
Stöd KoFF:s verksamhet om du förmår.
Roger Bergström

Hus uthyres för övernattning eller
permanent boende i Bjurbäck

Vår butik upphör slutgiltigt 29/12 2018

Ca 60 kvm, vinterbonat, stor tomt, mysig planlösning.
Kontakt: Katarina 050 44 55 478

Innan dess fr.o.m 15/11 2018
rabatterade priser på varulagret t.ex.

katarina.westerlund@bob.fi

Gummistövlar -30%
Verktyg m.m. -30%
Rest, garn -50%
Skruvar, spikar -20%
Arbetskläder -30%
Julbelysningar -50%
samt mycket annat som finns i lager  
tel 3644177 , 0500-332697

Öppet måndag-fredag 12-17
Välkommen !
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Julfotografering

Du kan boka till valeriakayava@gmail.com

K- ceramics
Norrbyvägen 33 Korsnäs

Julöppet
varje torsdag 16.00-20.00
fram till Jul
- årets tomte
- muggar, skålar, lyktor
Allt i handgjord keramik

Made in Korsnäs

Strand-Mölle julbord
med smaker från havet & skogen
2.12 & 9.12

1/12
T & Teasers

Pris 35:-

Örtgravad sik, rödbetsgravad lax, sikröra,
kallrökt laxröra, pepparotssill, tranbärssill,
senapssill, varmrökt röding, rökt hjortstek,
rökt kalkon, rullsylta, fyllda ägghalvor,
potatissallad, pepparot-rödbetssallad, rosoll,
grönsallad med pepparkakor, auraost och
dadlar, silltårta, viltpaté, hovmästarsås,
äppelmos m.m.
Älgstek, hjortköttbullar, julskinka, lutfisk,
béchamelsås cumberlandsås, morotslåda,
kålrotslåda, potatis, gröna ärter.
Ris á la Molpe, lingon parfait,
pepparkakskvarg, ostbricka.

22/12 André & Patrick Linman

PS. Boka bord
06-3476754 eller info@strand-molle.fi

VÄLKOMMEN

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

SPIKE 3 S3


RE88—129
till SPECIALPRIS!

NYHET från Sievi, vinterskor med dubbar
Förnyad mekanism gör det möjligt att fälla in
dubbarna enkelt, utan att ta av skorna



S3 skyddsklass



Beställningsvara

Pellets i lager
500kg / säck

135,-

199,-

(215,-)

NYKARLEBY Frillmossavägen 2
KORSNÄS Strandvägen 4131

Vinterjacka 1128 nr. S
Återstående lager till
bortslumpningspris

50,( 95,-)






Ett parti högtryckstvättar

7817450
2827700

Sofia
stjärnan

10,-

Inför julen säljer vi Sofia-Stjärnan för 10,- vid hämtning på KHT
måndag-fredag kl 8-16.
Andra tider ta direktkontakt:
Lis-Britt 0500-261003
Lasse 0500-563598
Korsnäs Handelsträdgård Ab
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Under planering

BsAb Villa Starören, Korsnäs
Fina och funktionella 3-rumslägenheter, 76 m2, på det nya Starörenområdet i Korsnäs.
Havsnära och vackert, utmärkt läge mot väster.
Bostadsbolaget omfattar 2 st parhus (ev. 3)
Två bilplatser per lägenhet (1+1).
Skilt biltak med förråd.
Öppen planlösning. Litet eget varmt förråd.
Inredningsplanering.
Uppvärmning: Jordvärme alt. frånluftvärmepump
eller direkt el + luftvärmepump + eldstad
Skuldfritt pris: 2700 - 2900 €/m2 beroende på
uppvärmningssystem

Byggnadsbyrå B Ravald Ab bygger och säljer. Kontakt: 0500-861355 (Ulf)
www.ravald.fi

bygg@ravald.fi
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Vi erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster för privatpersoner,
företag och organisationer.
VI HAR ÖPPET I KORSNÄS
tisdag, torsdag och fredag kl. 9-15, Silverbergsvägen 23.
Läkartider finns den 13.12. Vi håller stängt 21.12-1.1. Influensavaccin
35€ (vaccin+besök ingår). Boka tid på tel. 06-7812080
Vi erbjuder skräddarsydda företagshälsovårdstjänster
för företag, företagare och lantbruksföretagare.
Ta kontakt så gör vi upp ett avtal som passar just ditt företag!
Lokal omsorg | Sydmedi | www.sydmedi.fi

Välkommen på kaffe till Korsnäs Andelsbank
Banken bjuder på kaffe och tårta till våra kunder. Kaffepannan är varm på
våra kontor enligt följande:
Mån 19.11.2018 Molpe kontor
Tis 20.11.2018 Bergö kontor
Ons 21.11.2018 Korsnäs kontor
Tors 22.11.2018 Harrström kontor

Välkommen!
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Yrittäjyyden vuoden
kynnyksellä

Näin syksyn harmaudessa kaupungien, kuntien ja kuntayhtymien talousarviotyö etenee tavanomaisessa järjestyksessä. Marssijärjestys on se, että kuntayhtymien on ensin
saatava valmiiksi numeronsa, jotka sitten lähetetään jäsenkunnille, ja viimeisenä ovat kunnat talousarvioineen, jotka
silloin sisältävät maksuosuudet yhteistyökumppaneille.

En lainkaan epäile, etteikö Korsnäsin kunnan ensi vuodenkin talousarvio olisi melko normaali, mutta tätä
kirjoitettaessa kaikki lopulliset luvut
eivät vielä ole selvillä, joten en selosta talousarviota yksityiskohtaisesti
vaan otan esille vain tiettyjä, jo nyt
näkyvissä olevia suuntauksia.
Yksi suuntauksista on sivistystoimen meneillään olevat satsaukset,
satsataan enemmän resursseja oppilashuoltoon ja erityisryhmiin. Satsaukset tehdään sekä paikallisesti
kunnan omissa kouluissa ja päiväkodeissa että yhteisissä kouluissamme,
Petolahdessa. Onneksi kunnassamme
näyttää olevan paljon lapsia ja nuoria,
mikä on positiivinen merkki.
Yrittäjyyden vuotta silmälläpitäen
panostamme entisen kurssikeskuksen
tiloihin. Kiinteistöt ovat seisseet osittain tyhjinä pitkiä kausia, joten tarvitaan kyllä vähän yleistä julkisivun
kohentamista ja myös automatiikan.
Jo nyt syksyllä tehdään kuntotarkastus ennen mahdollisia projekteja.
Kunta on anonut myös projektivaroja Aktion Österbottenilta yrityksiin kohdistuvaan projektiin, jolle
olemme antaneet nimen “Mahdollisuuksien Korsnäs”. Ajatuksena on,
että projektin kautta voisimme saada
resurssihenkilön, joka voi keskittyä
etsivään toimintaan yritystoiminnan puolella. Lisäksi entisen kurssikeskuksen tiloille voidaan tarvita
koordinoivaa voimaa, kun nyt vuo-

krasopimus Söfukin kanssa päättyy
2019.
Panostamme atk-tuen lisäresursseihin kunnan hallinnossa ja eri sektoreidemme atk-käyttäjien tueksi.
Toiveena on, että informaatio kotisivuillamme ja sosiaalisessa mediassa
tulisi nykyaikaisemmaksi ja myöskin, että meillä olisi mahdollisuus
tehdä työtä layoutin uudistamiseksi.
Nykyäänhän kunnallislaki kiinnittää
huomiota pöytäkirjojen julkaisemiseen verkossa lähtökohtana valitusaikojen alkamiselle, ja verkossa
julkaistavan tiedon merkitys kasvaa
samanaikasesti kun tietosuoja- asetus
tekee julkisuuden vaikeammaksi
monissa julkaistavissa asioissa.
Kun nyt marraskuussa otamme
kantaa Korsnäsin kunnan ensi vuoden
veroihin, sekä kunnanhallituksessa
että valtuustossa, niin pelkään, että
meidän olisi tehtävä pieni korotus jo
vuodelle 2019, millä taataan vakaa
talous myös edessämme olevien suurten rakennusprojektien läpivientiin.
Ikävä noidankehä vaikuttaa juuri
nyt julkistalouteen ja ennen kaikkea
kuntatalouteen. Kun suurella hälyllä
ajettiin läpi yhteiskuntasopimus, joka
leikkaa julkisen puolen henkilöstön
reaalituloja, niin tänä vuonna kuntia
rasittaa ennätyssuuri veronpalautuspotti, mikä veloitetaan kunnilta
kautta maan marraskuun vero-oikaisujen yhteydessä. Siitä syystä
monen kunnan verot tänä vuonna
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jäävät budjetoitua pienemmiksi ja
sen ja muiden syiden seurauksena
joudutaan korottamaan vuoden 2019
veroja.
Kuntien Kuntaliitolta saamista
verojen ennustetaulukoista saa hyvin
selvän kuvan siitä, missä ongelma
on. Vuonna 2011 Korsnäsin kunnallisveroprosentti oli 19,75 % ja todellinen saamamme verohyöty oli 12,95
% niistä tuloista. Verrattaessa vastaavaa päättyneeseen verovuoteen 2017,
niin Korsnäsin kunnallisvero oli
21,00 %, mutta todellinen verohyöty
oli 12,39 %, eli pienempi prosentti
kuin 2011. Kunnallisverotuksessa
tehtäviin vähennyksiin vaikuttaneet
veropoliittiset toimenpiteet ovat
aiheuttaneet sen, että kunnalliset
veronkorotukset eivät kuitenkaan
anna meille lisää tuloja. Niin vaikkakin on vaikea uskoa, niin luvut
näyttävät korsnäsilaisen maksavan
vähemmän veroa 2018 kuin 2011
huolimatta siitä, että veroja on korotettu useissa erissä.
Ehdotus menee hallitukselta valtuuston käsittelyyn ja ajatus on,
että meidän on panostettava jonkin
verran, mikäli haluamme lisätä toimintaa. Ja niin se täällä Pohjanmaalla
on, että vilkuillaan vaivihkaa naapureiden suuntaan, ja Maalahdessahan veroprosentti on ollut 21,5 % jo
monena vuonna!
Christina Båssar, kunnanjohtaja
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Korsnäsin keskusurheilukentän kunnostus alkaa olla valmis.
Jäljellä on vain joitakin maalaustöitä.

Ensiksi valmistui 270 istumapaikan
katsomo viime keväänä.
Kesällä revittiin pois 35 vuotta
vanha hiilimurska juoksuradoilta
ja ne päällystettiin uudelleen vettäläpäisevällä asfaltilla, jossa on kolmentoista millimetrin paksuinen,
elastinen jokasäänpäällys.
Molemmat pituushyppypaikat suurennettiin. Kuulantyönnön, kiekon
ja moukarin heittokehät, korkeushyppypaikka ja vesihauta uudistettiin. Seiväshypyn, pituushypyn
ja keihäänheiton vauhdinottoradat
saivat
uuden, paksumman päällystyksen. Katsomoa vastapäätä
rakennettiin vaihtoaitio ja sähköinen
ajanottotaulu pystytettiin. Uusi aita
pystytettiin ympärille.
Koko projektin lopulliset kustannukset jäävät runsaaseen puoleen
miljoonaan euroon. Alkuperäinen
kustannusarvio osoitti 459.000 euroa.
Kunta sai projektiin 107.000 euroa
valtion tukea.
Keskusurheilukentän
varustusta
suunniteltaessa ajateltiin, että pituushypyn ja seiväs- ja korkeushyppyalueen asfaltti säilytettäisiin. Mutta
jokasään päällystettä tekevä aliurakoitsija huomautti asfaltin olevan
siinä siinä kunnossa, että jokasään
päällysteen kestämistä ei voinut taata.
Vanha asfaltti poistettiin ja kyseisille alueille pantiin uusi, läpäisevä
asfaltti. Lisäksi alueille pantiin joka
sään päällyste jotta saatiin aikaan
hyvä ja varma lopputulos.
Ainoa keskusurheilukentän osa,
joka ei sisältynyt kunnostukseen, on
ruohokenttä. Se kunnostettiin vuonna

2009 ja on hyvässä kunnossa siitäkin
huolimatta, että siinä pelataan jalkapalloa kesäisin joka päivä.
Kunnan liikunnanohjaaja Roger
Lindholm ja IF Fyrenin puheenjohtaja Mats Åbacka ovat tyytyväisiä
tähänastiseen tulokseen.
- Nyt voimme taas aloittaa kilpailujen järjestämisen ja saada hyviä
tuloksia. Kukaan ei halua tulla ja
juosta hiilimurskalla. Piirimestaruuksien järjestäminen vaatii jokasään ratoja, Roger Lindholm sanoo.
- Uudet radat merkitsevät kunnan
kouluille myös lisää toimeliaisuutta.
Viestikarnevaaleja varten harjoittelun
voi aloittaa täällä jo huhtikuun lopussa ja ehkä jopa järjestää minikarnevaalin.
Investointibudjetin ylitys ja muutos
hyväksyttiin valtuuston kokouksessa
22.10.2018. Tuolloin keskusteltiin
myös urheilukentän uudesta nimestä
ja mahdollisen vihkimisen ajankohdasta.
Kaksi vuotta sitten kunta järjesti
onnistuneen kesäjuhlan urheilukentällä. Ensi vuonna urheiluseura Fyren
täyttää 80 vuotta, mikä voisi olla
hyvä yhdistelmä.

Kunta ostaa
pukuhuoneen
Moikipään
uimarannalta
Valtuusto päätti 22.10.2018
ostaa pukuhuoneen Moikipään
uimarannalta
Moikipään
kyläneuvostolta
15.000
eurolla. Rakennus on kunnan
Moikipään uimarannalta vuokraamalla vuokratontilla. Vesi- ja
sähköliittymät kuuluvat kiinteistöyhtiö Ab Strand-Möllelle
ja kunnan on sovittava , miten
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niitä jatkossa käytetään.

Rakennuksesta kunta sai ensimmäisen kerran lunastamista koskevan
anomuksen Moikipään kyläneuvostolta toukokuussa 2016 ja silloin
sitä myös oli edeltänyt asiaa koskevat, osapuolten väliset neuvottelut.
Korsnäsin valtuuston kokouksessa
22.5.2017 valtuutetut Måns Holming,
Kaj Holm, Katarina Holmkvist sekä
Camilla Ribacka jättivät aloitteen
siitä, että kunnan tulisi omistaa
Moikipään uimarannalla tarvittavat
rakennukset. Perusteluna on, että
kunnan hoidossa olevan yleisen
infastruktuurin
kehittäminen
ja
ylläpito on oltava kunnan käsissä,
koska hoidetaan toimintaa, joka edistää koko kuntaa.
Kunnanhallitus totesi 15.10.2018
aloitteeseen antamassaan vastauksessa, että Korsnäsin kunta on jo
osallistunut Moikipään uimarannan
pukuhuoneen rakentamiseen osallistumalla rahoittajana EU-hankkeeseen Merellinen perintö. Edelleen
todettiin, että kunnan itsetarkoitus
ei ole omistaa rakennuksia. Kunnan
keskeinen tehtävä on tarjota kuntalaisilleen palveluja ja ne palvelut
eivät ole riippuvaisia siitä, omistaako
vaiko vuokraako kunta rakennuksen.
Kunnanhallitus on perustanut tarjouksensa niihin summiin, joita on
satsattu muihin kunnan yleisillä
uimarannoilla oleviin rakennuksiin.
Kunnanhallitus
ehdottaa
valtuustolle, että Moikipään uimarannan pukuhuoneen ostotarjous
15.000 eurolla säilyy ja että osto voidaan toteuttaa vuoden 2018 aikana.
Korsnäsin kunnan vuoden 2018
investointitalousarviossa on varattu
15.000 euroa Moikipään pukuhuoneen ostoa varten.
Valtuusto päätti 22.10.2018, että
kunta ostaa pukuhuoneen Moikipäästä. Aloitteeseen annettu vastaus
hyväksyttiin ja siten todettiin aloite
valmiiksi käsitellyksi.

Korsnäsin Uutiset

Keskusurheilukenttä on pian
käyttökunnossa
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Lärknäsin ja Annakodin
purku ja perusparannus

Industrivägenin ja Stor-

Teknisen lautakunnan alainen remontointitoimikunta on tutkinut nykyisen kiinteistön ja
ehdottaa, että vanhimmat, vuosina 1968 ja 1989
rakennetut asuinyksiköt puretaan. Uudemmat
osat perusparannetaan. Se tarkoittaa, että noin
puolet puretaan ja korvataan jollakin pienemmällä uudisrakennuksella, kun taas puolet perusparannetaan tai korjataan.

Industrivägen ja Storviksvägen kirkonkylässä
perusparannetaan. Kuluvan vuoden investointitalousarviossa on Storviksvägenin perusparannukseen 50.000 euroa ja Industrivägenin
osan parannukseen 40.000 euroa . Työt voidaan
aloittaa marraskuussa tai sopimuksen mukaan.
Töiden on oltava valmiina 31.12.2018.

viksvägenin perusparannus

Kiinteistö on kauan kärsinyt huonosta sisäilmasta, joka
johtuu lattia- ja sokkelieristyksen mikro-organismeista.
Annakodin vuoden 2009 lisärakennuksessa sen sijaan ei
mitään mikrobivaurioita ole havaittu.
Uudet osat ja vanhat rakennetaan yhteen talorungoksi.
Uudisrakennuksesta tulee kuitenkin pienempi kuin purettavat osat, koska Lärknäsissa nyt sijaitseva keskuskeittiö muuttaa entisen Korsnäsin kurssikeskuksen keittiöön.
Keskuskeittiö valmistaa ruokaa Lärknäsin, Annakodin,
kotihoidon ja Buketten-hoivakeskuksen tarpeisiin.
Lärknäsin ja Annakodin asukkaiden ei tarvitse muuttaa
pois rakennustöiden alta, vaan voivat muuttaa sitä mukaa
kun projekti edistyy. Lärknäsissa on vastaisuudessakin 25
paikkaa ja Annakodissa 11 paikkaa.
Työryhmällä oli ensi vaiheessa kuusi vaihtoehtoa, aina
lattioiden tuulettamisesta kokonaan uuden rakentamiseen.
Nyt ehdotettava ratkaisu on edullisin. Bruttokustannus on
5,5, miljoonaa euroa. Nettokustannukseksi tulee 3,36 miljoonaa euroa sillä edellytyksellä, että projektiin saadaan
valtionapua. Rakennusprojektin suunnitellaan alkavan
kesällä 2019 ja päättyvän 2021.
Tekninen lautakunta keskusteli 30.10.2018 remointoinitoimikunnan esityksen tiimoilta, joka esitys viedään
edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi.
Tekninen lautakunta tekee tänä syksynä entisen
Korsnäsin kurssikeskuksen ruokasalirakennuksen kuntotarkastuksen tarkastaakseen, että tilat ovat kunnossa
suunniteltua keskuskeittiötä varten.

Kunnantalon tulevaisuus epävarma
Myös Korsnäsin kunnantalolla on pitkäaikaisia sisäilmaongelmia. Osaa tiloista ei hetkeen ole voitu käyttää.
Kunnantalon vaihtoehdot ovat laaja remontti, entisen
Korsnäsin kurssikeskuksen muuttaminen hallinnon tarpeisiin tai mahdollisesti kokonaan uusi rakennus. Investointisuunnitelmassa on budjetoituna runsaat 2,5 miljoonaa
euroa lähivuosille kunnantalon ja siihen liittyvien asuntojen toimenpiteitä varten.
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Perusparannusta koskeva tarjouskysely on lähetetty viidelle maanrakennusurakoitsijalle. Määräaikaan mennessä
tuli kaksi tarjousta.
Tekninen lautakunta päätti 9.10.2018, että Transport
Kenneth Westerlund valitaan Industrivägenin ja Storviksvägenin perusparannuksen urakoitsijaksi 39.145
euron alv 0% summalla. Transport Kenneth Westerlund
antoi alimman tarjouksen.

Murska-aines
Projektin murska-ainesta koskeva tarjouskysely lähetettiin murska-aineksen toimittajille. Kolme tarjousta tuli
määräaikaan mennessä.
Tekninen lautakunta päätti 9.10.2018, että Pellfolks
Transport Kb valitaan Industrivägenin ja Storviksvägenin
perusparannukseen murska-aineksen toimittajaksi. Pellfolks Transport Kb antoi alimman tarjouksen.

Lumenaurausurakoitsijat
talvella 2018-2019
Lumen aurausta ja jäähiekoitusta koskeva tarjouskysely talvelle 2018-2019 ilmoitettiin KornäsNytt –infossa ja kunnan kotisivuilla. 14.9.2018
päättyneeseen määräaikaan mennessä saatiin
seitsemän tarjousta lumen aurauksesta ja kaksi
tarjousta jäähiekoituksesta.

Tekninen lautakunta päätti 9.10.2018 valita seuraavat
lumenaurausurakoitsijat talveksi 2018-2019 seuraaviin
kohteisiin:
Moikipään koulu, Moikipään päiväkoti, Moikipään
kaukalon pysäköinti + tie, Centrumvägen, Risgärdsvägen
(sis. sivupoikkeaman) + osa Sjödahlsvägeniä, Pendlar
P-paikka, Waterloon alue: M Berglund Entreprenad
Korsbäckin entinen koulu: Thomas Vestberg
Lillmaarsvägen, Lillvägen ja Gullgränd, Bärvägen,
Lingongränd, Engränd ja Rönngränd, Norrbygränd, Bs
Ab Norrbyn pihamaa, pysäköinti ja käytävät Hoffmansgränd, Degermossen metsätie Edsvikiin hyötykäyttöasema + hyötykäyttöaseman sisääntulo: PK Norrdahl
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Kyrkobyvägenin talvikunnossapito
Transport Kenneth Westerlund on ilmoittanut,
että he voivat hoitaa Korsnäsin Kyrkobyvägenin
talvikunnossapidon talvella 2018-2019 hintaan
3500 € alv 0 %. Hintaan sisältyy auraus, hiekoitus ja höyläys.

Tekninen lautakunta päätti 9.10.2018, että Transport
Kenneth Westerlund hoitaa Kyrkobyvägenin talvikunnossapidon talvella 2018-2019 hintaan 3500 € alv 0 %.

Betonihallin katon vaihto
Betonihallin vanhimman osan katto Profiweldin
kohdalla on sellaisessa kunnossa, että se pitäisi
vaihtaa välittömästi. Kyseessä on alkujaan huopapäällysteinen tasakatto, joka on myöhemmässä
vaiheessa korotettu nk. harjakatoksi.

Lumen kinostuessa on ollut ongelmia ja seurauksena
vuotoa. Nyt vuotoa on ilmaantunut myös sateella. Katon
tarkempien tutkimusten jälkeen voidaan todeta, että koko
katto pitäisi vaihtaa. Katonvaihdon kustannukset arvioidaan olevan n. 100.000 euroa.
Tekninen lautakunta ehdotti 4.9.2018, että katto vaihdetaan ja 100.000 euron määräraha siirretään Lärknäsistä
Betonihallin katonvaihtoon.
Valtuusto hyväksyi siirron 24.9.2018 kokouksessaan.

Urakoitsijan valinta

Tekninen lautakunta päätti 9.10.2018, että Pohjanmaan
Katto-Piste Oy otetaan Betonihallin katonvaihdon urakoitsijaksi hintaan 69.000 euroa alv 0 %.

Taklax-Bjurbäckin
vesijohdon rakentaminen
Taklax-Bjurbäckin vesijohdon ja paineviemärin
rakentamista koskeva tarjouskysely ilmoitettiin
Hilmassa ja lähetettiin 10 maanrakennusurakoitsijalle. Tarjousten jättämiselle annettuun määräaikaan, 19.10.2018, mennessä tuli kunnalle 6 kpl
tarjouksia.

Vuoden investointitalousarviossa on 226.000 euroa
hanketta varten. Työn on oltava valmis 31.3.2019. Jälkipuhdistustöiden on valmistuttava viimeistään 31.5.2019.
Tekninen lautakunta päätti 30.10.2018, että AJ Contract
Ab valitaan Taklax-Bjurbäckin vesijohdon ja paineviemärin rakentamisen urakoitsijaksi hintaan 119.000 euroa
alv 0 %. AJ Contract Ab antoi kokonaistaloudellisesti
edullisimman tarjouksen.

Tonttien hinnat eivät
muutu
Tonttien hinnat korotettiin viimeksi vuonna
2015. Kuluttajahintaindeksi on noussut 2,39 %
heinäkuusta 2015 heinäkuuhun 2018. Tekninen
lautakunta ehdotti 4.9.2018, että tonttien hintoja
ei tarkisteta vuonna 2019.

Valtuusto vahvisti tonttien hinnat 24.9.2018 teknisen
lautakunnan ehdotuksen mukaisesti.
Omakotitalotonttien neliöhinnat kirkonkylässä ovat
2,99 euron ja 3,35 euron väliltä. Rivitalotontit maksavat 4,18 euroa/m2. Tonttien hinnat Harrströmissä ovat
3,21 ja 3,32 euron haarukassa neliöltä. Taklaxissa omakotitalotontit maksavat 2,50 ja 2,88 euron väliltä neliöltä. Rivitalotontti on myytävänä hintaan 3,36 euroa/m2.
Korsbäckissä omakotitalotonttien hinta on 1,83 euroa/m2
ja paritalotontti 2,43 euroa/m2. Moikipäässä omakotitalotontit maksavat 3,99 ja 4,34 euron väliltä neliöltä.
Teollisuustonttien neliöhinnat ovat 1,39 euron ja 3,77
euron väliltä sijainnista riippuen. Kaivosalueella tontit
maksavat vain 0,40 euroa/m2. Kylissä tarhatonttien neliöhinnat ovat 0,40 ja 0,56 euron väliltä.

Tarjouskysely betonihallin katonvaihdosta lähetettiin viidelle urakoitsijalle. Työt aloitetaan alustavasti
1.11.2018 ja niiden pitää olla valmiina 30.11.2018.
Määräaikaan mennessä tuli yksi tarjous.
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Vesilaitos (Bovägen 18), Parkvägen, Telestigen, Terveystalo, Skylvägen (180 m) ja Blomvägen, osa Skepparvägeniä (150 m), Silverbergsvägen Rantatieltä BS Ab
Marielund I:een, Storviksvägen: Andreas Holtlund
Industrivägen, teollisuusalue (betonihallin ympäriltä),
jätevedenpuhdistuslaitos, Lagervägen, Blästervägen:
Pistol Jonas Maskinentreprenad
Taklaxin koulu + kaukalon pysäköintialue: Tom Westerholm
Harrströmin entinen koulu/päiväkoti, osa nuorisoseuran pysäköintiä ja kaukalon sisääntulo (Harrström):
Lars-Johan Eklund
Jäähiekoitus: Pellfolks Transport
Lautakunta päätti, että seuraava lumenauraushankinta
tehdään kahdeksi vuodeksi, kahden lisävuoden optiolla.
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Kunnan vesipalvelutoimelle tuottovaatimus

Avustuksia päiväkoteihin
ja esikouluihin

Korsnäsin kunnan vesipalvelutoimi (sekä vesi
että viemäri) huomioidaan nykyään kunnan kirjanpidossa erillisenä balanssiyksikkönä.

Maalahden Osuuskaupan säätiö jakoi viime
vuoden ylijäämästä avustuksia sellaiseen päiväkodin ja esikoulujen toimintaan, jota ei voida
kustantaa kunnan varoista.

Uusi vesipalveluita koskeva laki säätää mm., että vesipalvelutoimen perimien liittymämaksujen,perusmaksujen
ja muiden maksujen on oltava tarvittaessa erisuuruisia
eri alueilla, jotta kustannukset kohdennetaan oikein tai
jotta likaajan vastuuperiaate voidaan toteuttaa, tai jostain
muusta vastaavasta syystä.
Kun vesipalvelutoimen
erillinen balanssiyksikkö
perustettiin, toimen kontolle ei viety omia lainoja vaan
valtuusto päätti, että kunnalle maksetaan peruspääomallle
laskettu korvaus.
Läpinäkyvyysvaatimuksen myötä ja sen myötä, että
vesipalvelutoimen alueilla on mahdollista kantaa eri
maksuja eri alueilta, on tästä lähin pantava suurempaa
painoarvoa sille, että viemäriliittymiä toteutetaan vain
siellä, missä se on taloudellisesti mahdollista.
Valtuusto päätti 24.9.2018, että vesipalvelutoimella
on 1,5 % tuottovaade peruspääomasta vuodelta 2019.
Lisäksi valtuusto päätti, että jottei vesipalvelutoimen
nykyisiä toimialueita rasiteta uusien toimialueiden tulevien investointien kustannuksilla, on tehtävä sitovat
osakkuusilmoitukset ennen vesi- ja viemäriverkon laajennusta.

Avustus vaellusreittille
Kunnanhallitus myönsi 15.10.2018 kokouksessaan 500 euron avustuksen Eteläisen Björkön vaellusreitin kävelypolkujen korjaukseen.
Vaellusreitti on rakennettu ja valmisteltu usean
vuoden aikana harrastusvoimin ja osittain sponsoroidulla materiaalilla. Alueelle on valmistettu
vaellusreitti, lintutorni, venevaja, grillipaikka,
ulkokäymälä ja lisäksi lähistöllä on kalaportaat.

Nyt haetaan avustusta kävelypolun korjaukseen sekä
muihin huoltotöihin. Koska työ on tehty kokonaan aatteellisella pohjalla ja ei minkään yhdistyksen toimesta,
yksityishenkilöt ja yhteismaan osakkaat omistavat alueen,
niin hakemus jää niiden normaalien yhdistysavustusten
ulkopuolelle, joita jakaa kunnan kirjasto-, kulttuuri- ja
vapaa-ajanjaosto.
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Korsnäsin kunnan osalta saatiin yhteensä 2505 euroa,
joka jaettiin avustuksina kunnan päiväkoteihin ja esikouluihin (6 kappaletta). Säätiön toiveena on, että vastuussa
olevat henkilöt yhdessä kunkin päiväkodin/esikoulun
kanssa ratkaisee, miten he haluavat rahasumman käyttää.

Seutulipun hinta
Korsnäsin kunnanhallitus päätti 15.10.2018
seutulipun hinnaksi 78 € myös vuodelle 2019.
Hinta on ollut sama vuodesta 2016.

Lipputuotteille voimassa olevan palvelusopimuksen
mukaan kunnat päättävät oman kuntansa seutulippuhinnasta ja ilmoittavat sen ELY-keskukselle ja Matkahuolto
Oy:lle joka vuosi lokakuun loppuun mennessä. Kunta
korvaa, kuten aiemmin, liikennöitsijälle hinnanalennuksen tehtyjen matkojen perusteella.
Kunnan kustannusosuudeksi seutulipuista tuli 3230,10
euroa (sis. alv) ajalta 1.1. – 31.12.2017. Vuonna 2017
myytiin 22 kappaletta seutulippuja.

Vuokra-asunnoille vesimaksu
Tekninen lautakunta päätti 30.10.2018 ottaa
käyttöön kunnan vuokra-asunnoissa 12 euron
vesimaksu henkilöä ja kuukautta kohti 1.1.2019
alkaen. Jos vesimaksu on alempi, korjataan hinta
samalle tasolle.

Tällä hetkellä suurimmassa osassa Korsnäsin kunnan
vuokra-asuntoja ei peritä maksua veden käytöstä lainkaan
(tähän ryhmään ei kuulu asunto-osakeyhtiöt ja kiinteistöyhtiöt). Vesi- ja jätevesikustannukset ovat iso osa kiinteistöjen käyttökustannuksista. Veden käyttö lisääntyy
tavallisesti vuosittain ja kunnan vedenkäyttömaksu korotetaan vuodesta 2019 alkaen. Siten kunnan vuokra-asuntojen asukkaille pitäisi myös ottaa käyttöön vesimaksu.
Maksu koskee seuraavia kiinteistöjä: Kunnantalo,
Bredlick, Marielund II, entisen kurssikeskuksen asunnot,
Moikipään koululla oleva asunto, asunto Taklaxin koululla ja asunto entisellä Korsbäckin koululla.

KORSNÄS
Nytt

KORSNÄSIN
Uutiset
Jarl Nordin on anonut saada siirtää kiinteistöllä Nylund RN:o 4:133, Harrströmissä, olevan
rakennusoikeuden. Kiinteistö on saarella, hyödyntämättömällä rakennusoikeudella ja hakija
toivoo voivansa siirtää tämän rakennusoikeuden
mantereella sijaitsevaan kiinteistöön Björklund
RN:o 4:132, Harrströmissä.

Kiinteistöt kuuluvat Korsnäsille vahvistettuun rantayleiskaavaan. Kiinteistöllä Nylund on RA-merkintä
(vapaa-ajan asuntojen alue) ja kiinteistöllä Björklund
on merkintä M (maa- ja metsätalousalue). Naapurit ovat
antaneet hyväksyntänsä rakennusoikeuden siirtämisestä
kiinteistölle Björklund.
Tekninen lautakunta ehdotti 9.10.2018 kunnanhallitukselle, että rantayleiskaavaan tehdään muutos kiinteistön Nylund RN:o 4:133, Harrströmissä, ja kiinteistön
Björklund RN:o 4:132, Harrströmissä, osalta. Jarl Nordin
vastaa kaikista rantayleiskaavan muutoksesta aiheutuvista kustannuksista.
Kunnanhallitus hyväksyi 15.10.2018 teknisen lautakunnan ehdotuksen.

Muutos vapaa-ajan
asunnosta asunnoksi
Dan-Erik Karlssonille myönnettiin aiemmin
tänä vuonna rakennuslupa vapaa-ajan asuntonsa
lisärakennukselle tilalla Grynnebo RN:o 2:84,
Harrströmissä. Nyt hän on jättänyt muutospiirustukset sekä energialaskelman rakennuksen
käyttötarkoituksen muuttamiseksi vapaa-ajan
asunnosta asunnoksi.
Tekninen päällikkö antoi 19.9.2018 lausuntonsa asiasta
ja hyväksyi muutoksen. (Tontilla on Harrströmin osayleiskaavassa merkintä RAO).
Valvontalautakunta hyväksyi 23.10.2018 muutospiirustukset sekä energiaselvityksen liitettäväksi yllä mainittuun rakennuslupaan. Muutos hyväksyttiin.

Korsnäsin kirkonkylän
asemakaavaluonnos

Yhteensä tuli 4 lausuntoa ja 1 huomautus.
Tekninen lautakunta kävi läpi kaavaluonnoksen sekä
huomautukset ja lausunnot kokouksessaan 4.9.2018.
Ainoa varsinainen tehty muutos oli, että Norrbygrändin
kävelypolku muutetaan kaduksi.
Kunnanhallitus vastasi saapuneisiin huomautuksiin
17.9.2018 sekä päätti muuttaa kaavaluonnosta teknisen
lautakunnan ehdotuksen mukaisesti.

Starörenin asemakaava
Moiki-Invest Ab on anonut muutoksen tekemistä Starörenin asemakaavaan. Hakija vastaa
kaikista kaavoituksen aiheuttamista kustannuksista. Ramboll Finland Oy:tä käytetään konsulttina.

Muutoksen tavoitteena on tarkistaa maankäyttöä ja
tehdä alueesta viehättävämpi asua. Kaavoituksessa selvitetään, mitä mahdollisuuksia on rakentaa alueelle kerrostaloja.
Tekninen lautakunta ehdotti 4.9.2018, että Starörenin
asemakaavaa voidaan muuttaa. Hakija vastaa kaavoituksen aiheuttamista kustannuksista.
Kunnanhallitus hyväksyi 17.9.2018 anomuksen muutoksen tekemisestä Starörenin asemakaavaan teknisen
lautakunnan ehdotuksen mukaisesti.

Täydennysvaalit
Diplomi-insinööri ja projektijohtaja Gunilla
Krook, joka kunnallisvaaleissa tuli varajäsenenä
Korsnäsin kunnanvaltuustoon, on poistunut keskuudestamme.

Gunilla Krook oli valtuuston ensimmäinen varajäsen
(Rkp) ja myös Håkan Westerin varajäsen kunnan teknisessä lautakunnassa samalla toimikaudella.
Kunnanvaltuusto totesi 22.10.2018, että Mikael KA
Nordmyr (Rkp) tulee valtuuston uudeksi ensimmäiseksi
varajäseneksi.
Valtuusto valitsi Anna-Lena Kronqvistin tekniseen lautakuntaan Håkan Westerin uudeksi varajäseneksi jäljellä
olevalle toimikaudelle.

Korsnäsin kirkonkylän asemakaavan kaavaluonnos
on ollut nähtävänä. Asianosaisille ja viranomaisille on
annettu mahdollisuus esittää huomautuksia ja lausuntoja
kaavaluonnoksesta.
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Korsnäs kommun, Strandvägen 4323, 66200 KORSNÄS

Vesimaksut vuodelle 2019
Kunnanvaltuusto vahvisti vuoden 2019 vesimaksut 24.9.2018 kokouksessaan. Maksuja korotetaan
hieman edellisvuodesta.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vedenkulutusmaksu
pääliitännän perusmaksu
lisäliitännän perusmaksu
mittarivuokra (<= 5 m³)
mittarivuokra (>5m³)
liittymismaksu, pääliitäntä
liittymismaksu, lisäliitäntä
liittymis- tai poiskytkentämaksu
vesiposti; avaimen säilytysmaksu
palaneen mittarin vaihto
vesipostit; kulutusmaksu
tuntiveloitus, miehistö
tuntiveloitus, vesilaitos.
tuntiveloitukseen lisätään mahdolliset matkakustannukset
mittarilukemismaksu milloin mittarin lukee kunnan henkilökunta
muistutusmaksu suorittamattomasta vesimittarilukemisesta

ilman alv
1,40 euroa/m³
62,00 euroa/v
20,00 euroa/v
10,00 euroa/v
20,00 euroa/v
1500,00 euroa
180 euroa
30,00 euroa/k
50,00 euroa
60,00 euroa
8,00 euroa/v
30,00 euroa/h
30,00 euroa/h
30 euroa
20 euroa

ml 24% alv
1,74 euro/m³
76,88 euro/v
24,80 euro/v
12,40 euro/v
24,80 euro/v
1860,00 euroa
223,20 euroa
37,20 euroa/k
74,40 euroa
9,92 euroa
37,20 euroa/h
37,20 euroa/h
24,80 euroa

Ensimmäiset 20 metriä rakennuksesta ovat tilaajan johtoa ja niistä huolehtii tilaaja. Arvonlisälliset liittymismaksuja
ei voida palauttaa.

Jätevesimaksut vuodelle 2019
Kunnanvaltuusto vahvisti 24.9.2018 kokouksessaan vuoden 2019 jätevesimaksut. Maksuja korotetaan hieman edellisvuodesta.

Käyttömaksut
•
•
•
•

käyttömaksu, kaikki viemäritilaajat
perusmaksu
(asuintalot, vapaa-ajan asunnot, koulut, vanhainkodit, laitokset ym)
seuraavan asunnon tai koulun perusmaksu
jokaisen hoito- tai paotilaspaikan perusmaksu

1,80 €/m3+alv
90 €/v+alv
30 €/vuosi/asunto+alv
30 €/vuosi/paikka+alv

Liejun vastaanottomaksut
•
•

septiikkalieju (asutus)
lieju-viemärivesi suljetuista järjestelmistä, asutuksesta
yrityksiltä/tuotantolaitoksilta

25 €/m3+alv
5,10 €/m3+alv
5,10-21,50 €/m³+alv

Liittymismaksut
Viemärimaksu ja liittymismaksu asuntoihin, vapaa-ajan asuntoihin, yrityksiin, konttori-, kanslia-, pankki-, kokous-, kokoontumis-,
huvi- ja vastaaviin on laskettu seuraavan kaavan mukaisesti:
•
Omakotitalon liittymismaksu (= max. 250m² kerrospinta-ala )
3.200 €+alv
Asunnot, vapaa-ajan asunnot, koulut, vanhainkodit ja hoitolaitokset
•
Ensimmäisestä asunnosta
3.200 €+alv
•
Seuraavasta asunnosta
+ 320 €/asunto
•
Toisesta ja seuraavasta luokkahuoneesta
+ 320 €/huone
•
Jokaisesta hoito- tai- potilaspaikasta
+ 320 €/paikka
Yritykset, teollisuushallit, konttori-, kanslia-, pankki-, kokous-, kokoontumis-, huvi- ja vastaaviin tiloihin
•
Toimitilan liittymismaksu (= max. 250m² kerrospinta-ala )
3.200 €+alv
•
Mikäli kiinteistön kerrospinta-ala ylittää 250 m² liittymismaksu
3500 € - 11300 €

Arvonlisäverolliset liittymismaksut eivät ole palautettavissa. Mainittujen rakennusten lisärakentamisen yhteydessä
lisätään kustannuksia yllä esitetyn taulukon mukaisesti. Mikäli kiinteistön yhteydessä on erillinen talousrakennus,
sauna, autopaikoitus kustannuksia ei lisätä.
36

