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Årets företagare 2018
Korsnäs företagare utsåg årets företagare och årets 
nyföretagare vid en ceremoni i Molpe den 28 februari.

Årets företagarpris går till familjeföretaget Korsnäs 
Bokföringsbyrå (Ky L. Enberg Kb), som grundats av 
och drivs av företagaren Leif Enberg sedan år 1974. 

Årets nyföretagarpris går till en positiv ung företagare 
som gillar att arbeta och tror på en framtid i Korsnäs – 
Jonas Lundvall i Bjurbäck med företaget Jonas Bygg.

Läs mer på sidorna 4-5.
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Korsnäs        
bokslut 2018

Kommunens verksamhetsår 2018 ligger bakom oss och det 
är i mars dags att behandla bokslutet och verksamhetsberät-
telsen i kommunstyrelsen. Verksamhetsåret 2018 kan kän-
netecknas av ett ökat samarbete med företagarna, kamp om 
Strandvägen samt en daglig osäkerhet kring huruvida SOTE 
reformen kommer eller ej. Nu på våren 2019 vet vi att refor-
men föll tillsammans med regeringen och nu får vi avvakta 
nästa regeringsprogram för att se varthän kommunernas 
social- och hälsovård skall styras. Vid Vasa sjukvårdsdistrikt 
har man initierat ett frivilligt integrationsarbete till Österbot-
tens välfärdsområde, men arbetet med den är enbart i start-
groparna och det är svårt att säga var man landar med den 
modellen.

 
Det allmänna ekonomiska läget

Enligt kommunernas bokslutsprognoser för 2018, som 
sammanställts av kommunförbundet, så har kommuner-
nas ekonomi försämrats radikal under 2018.

Bokslutsprognoserna visar att skatteinkomsterna och 
statsandelarna krympte år 2018. Samtidigt ökade kom-
munernas och samkommunernas utgifter med mer än 3 
procent. Merparten av utgiftsökningen härrör från köp av 
material och tjänster. Personalutgifterna ökade måttligt.

”Den största enskilda faktor som försvagat kommune-
konomin är konkurrenskraftsavtalet, som har större nega-
tiva konsekvenser för kommunsektorn än för företagen. 
Ambitionen var att den kommunala ekonomin skulle stär-
kas under den pågående regeringsperioden, men i verk-
ligheten har kommunernas uppgifter fortfarande varit 
föremål för stora förändringar och finansieringen har 
skurits ner.” (Kommuntorget.fi 13.02.2019)

Kommunernas och samkommunernas skuldsättning 
ökade i fjol med en miljard euro. Kommunernas skuld-
sättning ökade med drygt tre procent, men samkommu-
nernas skuldsättning växte med över 11 procent på grund 
av åtskilliga sjukhusprojekt. Sammanlagt ser skuldsätt-
ningen för den kommunala ekonomin ut att bli cirka 19,4 
miljarder euro, vilket innebär att den kvarstår på sin tidi-
gare nivå i förhållande till bruttonationalprodukten.

Hela 38 kommuner har varit tvungna att ta lån för 
löpande utgifter, medan motsvarande siffra året innan var 
bara fyra kommuner. Totalt finns 311 kommuner i Fin-
land idag, så 12,2 % har lånat till driften 2018. Korsnäs 
hör dock inte till dessa kommuner.

De minskade skatteinkomsterna 2018 var ett stort dis-
kussionsämne hela hösten 2018. Utvecklingen beror 
delvis på skattetekniska faktorer. Den debiterade kommu-
nalskatten skatteåret 2017 blev sämre än förväntat, vilket 
delvis berodde på konkurrenskraftsavtalets verkningar. 

Då statens kapitalinkomstskatter kraftigt ökade till en 
följd av det goda börsåret korrigerades kommunalskatten 
kraftigt neråt till kommunernas nackdel i slutet av 2018 
då skatteår 2017 slutfördes. Därtill var personkundernas 
skatteåterbäringar rekordstora, vilket ytterligare mins-
kade kommunalskatterna mer än väntat.

Ekonomin och verksamheten i Korsnäs
Den ekonomiska situationen i Korsnäs har under 2018 

präglats av en liten osäkerhet över det slutliga utfallet. 
Kommunen hade några stabila år bakom sig och det bety-
der att vi har att vänta ett svagare år om trenderna med 
de ekonomiska svängningarna håller i sig. När dessutom 
budgeten 2018 var i det svagaste laget och budgetens slut-
resultat redan på minus så har vi i styrelsen haft lite extra 
focus på var vi tror att vi landar i slutet av året. Dessvärre 
hade vi inte fått några signaler om de tilläggsfakturorna 
som kom från vår samarbetspart inom hälsovården och 
skolsektorn och dessa försämrade kommunens resultat 
efter att våra egna siffror var klara. Total sett höll sig 
verksamhetsinkomsterna och –utgifterna inom ramen 
för de budgeterade beloppen och även det budgeterade 
underskottet, men vi hade väl hoppats in i det sista att 
underskottet skulle ha blivit mindre.

Verksamhetsbidraget eller nettot från kommunens nor-
mala driftverksamhet landade på en nettokostnad om 
12,65 (12,41) miljoner, med 2017 års motsvarande siffror 
inom parentesen. Verksamhetsbidraget har ökat med 1,96 
% från 2017.  Årsbidraget efter att skatter, statsandelar 
och finansiella poster plussats till landar på 0,5 (1,49) 
miljoner euro på plus. Årsbidraget täcker inte kommu-
nens avskrivningar och då blir kommunens resultat för 
perioden 2018 ett underskott om – 534.380 (531.232) 
euro. Efter avskrivningsdifferenser och reserveringar 
ligger periodens underskott på – 213.846 (342.441) euro.
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Annonsera i KorsnäsNytt
 Annonspriser år 2019 (+ moms 24%)

 Svartvitt Färg

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

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

Utebliven KorsnäsNytt ?
Från och med årsskiftet sköts distributionen 
av KorsnäsNytt av  PPP Finland Ab, som också 
sköter morgonutdelningen av dagstidningarna 
i kommunen. 
Vänligen meddela kommunkansliet om ni inte 
får någon tidning på det uppgivna datumet. 
Tel: 06-3479 111
e-post: info@korsnas.fi

Lönerna i kommunens bokslut ökade med 3,6 % jäm-
fört med förra bokslutet och totalt betalade kommunen ut 
4,65 miljoner euro i löner 2018. Eftersom hela kommu-
nens personal omfattades av konkurrenskraftsavtalet och 
nedskärningar i semesterersättningen så kastar löneutgif-
terna lite onormalt mellan åren 2017-2018, jämför man 
lönerna med bokslutet 2016 så har lönerna fram till 2018 
ökat med 3 % eller 1,5 % per år. Fortsättningsvis har 
kommunens kostnader för specialsjukvård hållits nere. 

Projekt
Under 2018 har kommunen inte haft egna projekt efter 

att Integrering via mathantverk avslutades under våren 
2018. Nya projekt planer finns i skrivbordslådan och på 
hösten 2018 inlämnades finansieringsansökan till projek-
tet Möjligheterna Korsnäs till Aktion Österbotten. Dess-
värre har inget finansieringsbeslut ännu erhållits och det 
finns risk att kommunen får starta upp lite försöksverk-
samhet på egen hand i f.d. KKC utrymmena.

På hösten 2017 anlände en grupp kvotflyktingar från 
Syrien till vår kommun. Kvotflyktingarna har färdigt 
beslut på att de har rätt att stanna i landet och vi hoppas 
att de ska trivas i vår kommun, bostäder hade ordnats i de 
gamla elevinternaten på f.d. KKC. 

Investeringar
De stora egna investeringsprojekten som utfördes under 

2018 var upprustningen av centralidrottplanen i Korsnäs.
Det projekt som vi hade reserverat mest finansiering till, 

renoveringen av Lärknäs, drog dessvärre ut på tiden när 
man undersökte de olika förutsättningarna för en nybygg-
nad på olika ställen. Nu på våren 2019 har fullmäktige 
tagit beslut om en nybyggnad som skall byggas ihop med 
de två nyaste delarna på Lärknäs och Annahemmet. De 
allra äldsta delarna kommer sedan att rivas. 

På vatten och avloppssidan var Taklax-Bjurbäck vat-
tenledning det stora investeringsprojektet 2018.

Dessvärre kunde inte staten uppfylla Korsnäsbornas 
önskan om ny beläggning på Strandvägen mellan Molpe 
och Korsnäs, trots att kommunen hade reserverat en egen-
finansiering om 100.000 euro till ändamålet.  

Statens planer
Den SOTE reform som vi spekulerat kring och som vi 

gett många utlåtande om, har nu våren 2019 fallit med 
regeringen strax före det egentliga valkampanjarbetet 
för vårens riksdagsval skall starta. Från Vasa sjukvårds-
distrikts sida har man initierat en frivillig integrering 
av social- och hälsovården i hela Österbotten, men från 
Korsnäs sida har vi framfört vår åsikt att vi anser att vi nu 
borde avvakta eventuella nya riktlinjer från statligt håll 
innan vi går vidare med reformerna. Naturligtvis skall 
vi varje dag jobba med att förbättra servicen och våra 
vårdkedjor, men att överföra verksamheten helt till en ny 
huvudman ser vi inte som någon skyndsam åtgärd.

Vi ser med tillförsikt fram emot att fortsätta den goda 
utvecklingen av vår kommun även efter vårens riksdags-
val.

Ett stort tack till alla som under året har medverkat till 
god verksamhet och service i Korsnäs!

Christina Båssar, kommundirektör
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Årets företagarpris går till 
familjeföretaget Korsnäs Bok-
föringsbyrå, Ky L. Enberg Kb. 
Korsnäs Bokföringsbyrå är ett 
stabilt företag, som månar om 
sina kunder och erbjuder ett 
heltäckande tjänsteutbud inom 
ekonomiförvaltning till företa-
gen i Korsnäs med omnejd. 

Företaget grundades av Leif Enberg 
1974, medan han studerade vid Han-
delshögskolan i Åbo. Idag efter över 
40 år som företagare, driver han 
fortfarande sin bokföringsbyrå, där 
halva personalen är familjemedlem-
mar och andra hälften är utomstående 
anställda.

Företaget sysselsätter idag sex per-
soner.

- Personalen jobbar alla som jäm-
bördiga kollegor och utgör ett sam-
mansvetsat team, vars mångsidiga 
kunnande är företagets viktigaste 
resurs, förklarar Leif Enberg stolt. 

Specialiserad bokföringsbyrå
Bokföringsbyrån har specialiserat 

sig på företagskunder och erbjuder 
tjänster inom bokföring, löneräkning, 
fakturering, bolagsärenden, företags-
rådgivning och företagsaffärer. Kun-
derna kommer i huvudsak från Vasa, 
Malax, Korsnäs och Närpes. Företa-
get är idag den största bokföringsby-
rån i Korsnäsnejden.

Företagets kontor finns på Sand-
viksvägen i Molpe, men det har inte 
alltid varit så. Det första kontoret 
inreddes i Molpe skola i början av 
1980-talet. Under åren har företaget 
haft kontor på olika ställen i Molpe. 
På 1980- och 90-talet hade företa-
get kontor på tre ställen: i Molpe, 
Korsnäs och Vasa. Men omkring år 
2000 koncentrerades verksamheten 
till Molpe och där trivs man utmärkt 
i en renoverad uthuslänga, som tidi-
gare fungerade som fähus och hölada.

Snabb utveckling
Branschen har ändrats mycket 

sedan de första boksluten gjordes.
- Den första tiden gjordes alla 

anteckningar för hand i kontoböcker, 
erinrar Leif. 

- Alla summor skulle räknas och 
avstämmas manuellt. 

Företaget hörde emellertid till före-
gångarna i branschen och skaffade 
sina första Commodore-datorer för 
verksamheten i början på 1980-talet. 
Dataparken har utvecklats med åren 
och numera sker det mesta digitalt. 

Digital bokföring finns idag, men 
bland småföretagen är dock van-
liga pappersverifikat mycket vanliga 
ännu, medan digitaliseringen fram-
skrider snabbare i större företag. Det 
papperslösa samhället är ett bra mål, 
men det är en god bit dit.

Verksamheten bygger långt på 
ett förtroende mellan kunden och 
teamet. Konkurrens finns, men kun-
domsättningen är jämförelsevis låg. 
De flesta nya kunder som tillkommer 
är helt nya företag. 

- Tempot har blivit snabbare med 
åren, konstaterar Leif. 

-Kunderna har blivit mer engage-
rade och kundkontakterna har blivit 
allt tätare. Man följer uppverksam-
heten under hela året, vid behov på 
månatlig basis. 

Uppgifterna blir allt mer krävande 

Årets företag i Korsnäs 2018 
– Korsnäs Bokföringsbyrå

och avancerade. Företagen verkar 
inom alla möjliga branscher och syss-
lar även allt mer med internationell 
verksamhet, vilket kräver ny kompe-
tens. 

Utmaningar
Bokföringsbyråns största utma-

ning är att hela tiden hänga med i 
utvecklingen. Bokföringsbranschen 
är en bransch i ständig utveckling. 
Lagstiftningen och praxisen föränd-
ras och uppdateras hela tiden. Skat-
temyndigheterna fortsätter att flytta 
över verksamhet och ansvar på kun-
derna/företagen. Den digitala utveck-
lingen kräver också sitt.

Samhällsmässigt hoppas Leif 
Enberg på en attitydförändring gäl-
lande företagsamheten i nejden. 
Intresset att grunda nya företag är rätt 
lågt för tillfället och det krävs ordent-
liga satsningar för att få nya företa-
gare i kommunen. Ett företagshotell 
har varit länge på tapeten i regionen 
och den idén borde fortsättningsvis 
genomföras.

Satsningarna på ung företagsamhet 
är något Leif Enberg tror på.

Text och foto: Kenth Nedergård

I Korsnäs Bokföringsbyrå arbetar fr. v. Leif  Enberg, Leena Enberg, 
Linda Enberg, Maria Norrgård, Camilla Åstrand och Birgitta Nyberg.
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Korsnäs företagares pris till 
årets nyföretagare 2018 går till 
en positiv ny företagare som 
gillar att arbeta och tror på en 
framtid i Korsnäs – Jonas Lund-
vall i Bjurbäck, som blev före-
tagare för knappt två år sedan. 
Byggnadsarbete har han hållit 
på med ända sedan han fick sin 
utbildning vid YA år 2005.  

Jonas Bygg erbjuder i första hand 
alla typer av byggnadstjänster; 
från husbyggnad till montering av 
köksutrustningar och alla typer av 
renoveringsuppdrag. Men eftersom 
Jonas även är intresserad av motorer, 
erbjuder han även verkstadstjänster 
för alla slags motorer. Dem tar han 
hand om antingen hemma i verksta-
den eller åker ut till kunden i sin spe-
cialinredda firmabil.

Mångsysslare
Jonas har hunnit prova på flera 

olika jobb, både i Finland och i Sve-
rige, innan han blev företagare. Som 
anställd har han flyttat hus undan Bot-
niabanan i Umeå, byggt båtar i Malax 
och sysslat med olika bygguppdrag. 
Men de senaste årens permitteringar 
under vinterhalvåret gjorde honom 
frustrerad. 

- Det fanns hur mycket jobb som 
helst i närområdet, bara man var 
beredd att jobba med olika saker, 
konstaterade han.

Han startade upp sitt enmansföre-
tag som enskild näringsidkare i maj 

Årets nyföretagare i Korsnäs 2018 
– Jonas Lundvall

2017 och började åta sig diverse olika 
uppdrag. I januari 2018 ombildades 
firman till ett aktiebolag, Jonas Bygg 
Ab, och nu jobbar han i flera skift. 
Dagtid blir det oftast bygguppdrag, 
medan kvällarna och helgerna viks 
åt olika reparationer av motorer och 
maskiner. 

Bra samarbetsklimat
Jonas trivs med att vara egenföre-

tagare, men samarbetar gärna med 
andra småföretag. 

- Vi har ett bra kontaktnät i närom-
rådet, där det finns olika hantverkare, 
som var och en gör det som de är 
bäst på. Ibland är det jag som behö-
ver hjälp, ibland är det någon som jag 
kan hjälpa.

Själv undviker Jonas elinstallatio-
ner, våtrumsarbeten och murarupp-
drag, eftersom han vet att han har 
kollegor, som sköter det mer effektivt 
än han. 

Som egenföretagare än man fri och 
får ställa arbetstiden själv. Ibland 
börjar man tidigt eller slutar sent. 

Ledigt kan man ofta ta när det behövs 
bara man planerar bra. Och att få 
arbeta utomhus är det bästa som finns. 

VASEK har varit ett bra stöd för 
den unga företagaren. Hjälpen och 
rådgivningen är aldrig långt borta. 

- Att bli företagare är inget stort 
steg om intresset finns. Arbete finns 
i överflöd, bara man är beredd att 
arbeta, hälsar han åt andra ungdomar, 
som funderar på vad de ska göra. 

Något som det håller på att bli brist 
på är duktiga hantverkare. Speciellt 
på målar- och murarsidan skulle det 
behövas en ny generation i Korsnäs-
bygden.

Specialintressen
Specialintresset med bilar och 

motorer syns bland annat genom hans 
röda Ford Mustang, som totalrenove-
rats två gånger sedan inköpet 2005. 
Han har också totalrenoverat en 
Volvo BM Buster traktor från 1967 
och installerat en turbo. Den första 
bil han fixade var en Volvo Amazon 
från 1969, så han verkar ha en speci-
ell känsla för sextiotalsfordon.

Han har en förstående fru Patricia, 
som är delägare och medverkar aktivt 
i företaget, främst genom att sköta 
allt pappersarbete, vid sidan av sitt 
jobb som skolgångsbiträde åt kom-
munen. Familjen har även två små 
barn och än så länge fungerar kombi-
nationen med företag och familj utan 
bekymmer. Extrahjälp finns dock att 
få i närområdet vid behov.

Text och foto: Kenth Nedergård

3Jonas Lundvall har inrett 
sin skåpbil med alla nödvändig 
utrustning för portabel verksam-
het.

4Att installera köksinredningar 
är ett trevligt uppdrag.

Jan-Erik Ravals från Korsnäs 
företagare och kommundirektör 
Christina Båssar överräckte nyfö-
retagarpriset till Jonas och Patri-
cia Lundvall. 
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Korsnäs kommun har sökt och 
erhållit fyra utmärkelsetecken 
som förlänats på självständig-
hetsdagen 6.12.2018.

Republikens President förlänade 
på självständighetsdagen 6.12.2018 
utmärkelsetecknen åt följande 
Korsnäsbor:

Löneräknare Sabina Hartvik-Mat-
koski Finlands Vita Ros Ordens 
medalj av I klass

Utdelning av förtjänsttecken

Lagerchef Lars-Erik Mannfolk Fin-
lands Vita Ros Ordens medalj av I 
klass

Förskollärare Else Lundvall Fin-
lands Vita Ros Ordens medalj av I 
klass

Primärskötare Helene Fiskars Fin-
lands Vita Ros Ordens medalj

Utmärkelsetecknen utdelades i 
samband med kommunfullmäktige-
mötet 11.2.2019.

Från vänster Helene Fiskars, Else Lundvall, Lars-Erik Mannfolk och 
Sabina Hartvik-Matkoski.

Befrielse från för-
troendeuppdrag

Angelica Sandholm har per 
e-post den 7 januari 2019 begärt 
befrielse från sina förtroende-
uppdrag.

Hon är förutom ledamot i kom-
munfullmäktige även ledamot i kom-
munstyrelsen, kommunstyrelsens 
representant i biblioteks-, kultur- och 
fritidssektionen, medlem i Botten-
havets sjukhems stiftelse, ersättare i 
Kårkulla samkommunsfullmäktige, 
ersättare i Malax-Korsnäs vård- och 
omsorgsnämnd samt ersättare i bild-
ningsnämnd i Malax.

Fullmäktige beviljade 11.2.2019 
Angelica Sandholm befrielse från 
alla sina politiska uppdrag i Korsnäs 
kommun i enlighet med anhållan.

I kommunfullmäktige träder första 
ersättaren Mikael KA Nordmyr (SFP) 
in som ordinarie ledamot.

Till ny ordinarie ledamot i kom-
munstyrelsen för återstående mandat-
period valdes Rosita Eklund och till 
ny ersättare för henne valdes Tommy 
Vesterback.

Till ny personlig ersättare åt 
Johanna Juthborg i samkommunfull-
mäktige för Kårkulla samkommun 
för återstående mandatperiod valdes 
Katarina Holmkvist.

Till ny personlig ersättare åt Henrik 
Rosendahl i Malax-Korsnäs vård- 
och omsorgsnämnd valdes Mikael 
KA Nordmyr.

Till ny personlig ersättare åt Jonna 
Grangärd i Malax bildningsnämnd 
valdes Tommy Ekström.

Kommunstyrelsen utsåg nya repre-
sentanter i stället för Angelica Sand-
holm 18.2.2019.

Som ny styrelserepresentant i bib-
lioteks-, kultur- och fritidssektionen 
för resterande mandatperiod 2017-
2019 valdes Rosita Eklund.

Som ny ordinarie ledamot till Bot-
tenhavets sjukhems stiftelse för res-
terande mandatperioden 2017-2019 
valdes Johanna Juthborg. 

Representanter 
för SÖFUK:s sam-
kommunstämmor

Samkommunen för Svenska 
Österbottens förbund för utbild-
ning och kultur har skickat ut 
datum för vårens och höstens 
samkommunsstämmor. 

Kommunstyrelsen utsåg 18.2.2019 
Sven-Erik Bernas som ordinarie 
representant och Camilla Ribacka 
till hans personliga ersättare till sam-
kommunsstämmorna 23.5.2019 och 
27.11.2019.

Understöd för 
sommarfest

Karenni Society Finland r.f. 
har riktat en anhållan om eko-
nomiskt bidrag till den sommar-
fest som föreningen planerar att 
hålla den 14 – 16 juni 2019 på 
Molpe paviljong. 

Festen är en form av självständig-
hetsfest och man väntar ca 600 – 700 
personer till evenemanget. Karen-
nifesten har även tidigare firats i 
Korsnäs år 2010.

Kommunstyrelsen beviljade 
18.2.2019 föreningen ett bidrag om 
1.000 euro för festen i Molpe 2019.
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E-fakturering inom 
Korsnäs kommun
Underlätta betalningen av dina fakturor genom 
att ta i bruk e-faktura som är ett säkert, enkelt 
och förmånligt sätt att betala räkningar.

Använd e-fakturering för Korsnäs kommuns 
tjänster för att undvika behandlingsavgift på 
3,00 euro/faktura.

Så här gör du:
1. Sök upp senaste referensnummer och/

eller eget kundnummer på fakturan 
som du önskar registrera som e-faktu-
ra.
Gällande vatten-/avloppsvattenfaktu-
reringen referensnummer och 
kundnummer = säljarens referens

2. Gör ett avtal om e-fakturor med 
Korsnäs kommun i din nätbank

3. Korsnäs kommun skickar nästa faktu-
ra som e-faktura till din bank

4. Fakturan blir synlig i din nätbank
5. Efter att du godkänt fakturan betalas 

den på förfallodagen
6. Fakturan arkiveras i din nätbank.

Du kan i nätbanken även välja automatisk be-
talning av din e-faktura, då behöver du inte 
bekymra dig om förfallodagar utan e-fakturan 
betalas automatiskt på förfallodagen.

Korsnäs kommun använder även direktbetal-
ning av t.ex. hyror, vård- och omsorgsavgifter 
och barndagvårdsavgifter mm. Detta avtal kan 
du göra med din bank.

Din bank hjälper dig gärna vid behov med att 
ta ibruk din e-fakturering.

Räntefaktureringsavgift införs fr o m april-
faktureringen 2019 så att vid fakturering av 
dröjsmålsräntor påförs förutom dröjsmålsräntan 
även en faktureringsavgift om 5,00 €/faktura.

Ekonomiavdelningen

Företagskatalog
I år är det företagsamhetens år i Korsnäs. Vi 
tänker sammanställa en lokal företagarkata-
log som kunde publiceras i KorsnäsNytt under 
våren. 
Vi hoppas att nejdens alla företag kan skicka 
in sina uppgifter så att vi hinner få en rejäl och 
tillförlitlig företagskatalog.
De som vill ha sina företag med i katalogen 
bör skicka in följande uppgifter till foretag@
korsnas.fi :
1.       Företagets namn och kontaktuppgifter, 
gärna också med epost och webbadress
2.       Liten förklaring till vad ditt företag kan 
hjälpa till med? (produkter och tjänster)
3.       Gärna ett par bilder som beskriver före-
tagets verksamhet eller produkter, dessa 
bilder bör medföljas av en försäkran att 
Korsnäs kommun får använda dessa  i sin före-
tagskatalog samt som bildspel på sin webb-
sida.

Förlängd inlämningstid! 
Uppgifterna bör skickas in senast 
11.4.2019 till foretag@korsnas.fi 

Evenemang i Korsnäs
- Hjälp oss sätta Korsnäs på webben!
Alla föreningar och evenemangsarrangörer 
kan hjälpa till med att marknadsföra Korsnäs.
Via evenemangskalendern ”Evenemang i 
Österbotten” kan man mata in uppgifterna på 
sitt evenemang och få automatisk synlighet 
på olika håll. Samtidigt hjälper vi varandra så 
att vi inte har alla sommarens evenemang på 
samma dag!
Behöver ni hjälp med det praktiska så kan ni 
kontakta Bibliotekschef Carola Bäckström tel. 
06-3479 140 eller carola.backstrom@korsnas.
fi 
Vi hoppas att ni i god tid matar in sommarens 
evenemang så att vi kan göra en bättre mark-
nadsföring tillsammans!

OBS!
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Vid årsskiftet 2018-2019 fanns 

en del pågående arbeten eller 
t.o.m. opåbörjade arbeten, som 
behöver återaktiveras och bud-
geteras för år 2019.

Fullmäktige beslutade 18.3.2019 
att anslagen för pågående arbeten i 
investeringsdelen 2018 återaktiveras 
i investeringsbudgeten 2019 i enlig-
het med tekniska nämndens förslag.

Följande kvarvarande anslag över-
flyttas till investeringsbudgeten för år 
2019:

• Byggnadsplanevägar 30.890 €
• Ny vattenledning Bjurbäck 

165.570 €
• VA-verket 100.000 €
• Bredblick 35.000 €

Bidrag till YES 
Österbotten

Kommunstyrelsen beslutade 
18.3.2019 att bevilja en kom-
munal betalningsandel till YES 
Österbotten om 302 euro även 
för år 2019. 

YES Österbotten är en del av natio-
nella YES-nätverket. YES är ett sak-
kunnignätverk inom företagsfostran, 
vilket stöder och fortbildar lärare, 
erbjuder kostnadsfria material och 
modeller för undervisningen, koor-
dinerar samarbete mellan skola och 
näringsliv samt utvecklar och främjar 
förverkligande av företagsamhets-
fostran i regionen. Korsnäs har delta-
git i projektet åren 2017-18.

Planeringskom-
mitté för kom-
mungården

En bygg- och fuktteknisk 
granskning utförd i februari 
2017 visar på inomhusluftpro-
blem i Kommungården. I inves-
teringsbudgeten för år 2019 
finns 50.000 € reserverat för 
planering av åtgärder för Kom-
mungården.

Tekniska nämnden föreslog 
6.3.2019 att kommunstyrelsen utser 
medlemmar till en planeringskom-
mitté för åtgärder av Kommungår-
den.

Kommunstyrelsen utsåg 18.3 
Christina Båssar, Sven-Erik Bernsa, 
Ulf Granås, Håkan Wester, Susanna 
Råholm, Camilla Ribacka och Anna-
Lena Kronqvist till medlemmar i 
planeringskommittén, som ska börja 
fundera på vidare åtgärder för Kom-
mungården.

Takreparation på 
fd Korsnäs kur-
scenter

Vatten har sluppit in under 
takfilten som har frusit och 
orsakat takläckage som följd 
vid fd. KKC huvudbyggnad. 
Läckaget har upptäckts under 
vårvinterns töväder.

Huvudbyggnaden är uppförd 1968 
och taket är senast omgjort år 1987. 
För att minimera att takläckage upp-
står i framtiden borde takmaterialet 
förnyas omgående.

Tekniska nämnden föreslog 
6.3.2019 att huvudbyggnaden förnyas 
med ett nytt filttak omgående. Ett till-
läggsanslag om 45.300 € behövs för 
ändamålet. Dessutom behövs 15.000 
€ för reparationer av fuktskadorna. 
Förnyande av matsalsbyggnadens tak 
kan tas med i budgetbehandlingen 
2019.

Kommunfullmäktige beslutade 
18.3.2019 att samtliga byggnader vid 
kurscentret ska få nya filttak i enlig-
het med tekniska nämndens förslag.

Motion om  
bostadsbrist i 
Korsnäs centrum

På fullmäktigemötet 18.3.2019 
lämnade Roger Bergström även 
in en motion om att det finns för 
lite bostäder i Korsnäs kyrkby. 

Motionen skickades till styrelsen 
för vidare utredning.

”Vi har ständig bostadskö till 
centrum i kommunen och nu är 
behovet av bostäder större än 
väntat! En utveckling av boende-
formerna och bostadsbyggandet i 
Korsnäs kan ledas av politiker som 
känner ansvar för centrumområdet. 
Ett lågt lägenhetsbyggande i kyrk-
byn förhindrar en naturlig växt-
kraft i området. Den ackumulerande 
bostadsbristen hindrar även fortgå-
ende inflyttning. 

Korsnässamhällets förkovran 
förverkligas med aktiv handling. 
Tillsammans med andra aktörer 
lyckas Korsnäs kommun stimulera 
utvecklingen i centrumfunktionerna. 
Kommunen och andra ansvars-
fulla byggherrar i Korsnäs kan nu 
initiera och skapa verksamhets-
projekt som åtgärdar den akuta 
bostadsbristen. Sålunda efterly-
ser jag initiativ och handlings-
kraft bland våra potentiella aktörer. 
I rådande situation kan kommunen 
även se uppdraget som en social 
bostadsbyggnadspolitik. Skapa 
nya fastighetsbolag för centrum-
byggen och detta på den förmån-
liga kommunägda tomtmarken!  
Motionens åtgärdsförslag; 
Jag anhåller således hos Kfge att 
kommunen snarast väljer en arbets-
grupp som jobbar fram ett behövligt 
bostadsprojekt, centralt beläget i 
Korsnäs centrum, enligt nya detaljpla-
nens upplägg och möjligheter.”
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IF Fyrens styrelse har inläm-
nat en skrivelse till tekniska 
nämnden där man önskar att 
kommunen funderar på hur 
centralidrottsplanen skall 
skötas i framtiden. 

IF Fyren anser att kommunen borde 
anställa en person på heltid för sköt-
seln av kommunens fritidsanlägg-
ningar för att dessa inte ska förfalla 
igen. Den anställda kunde sommar-
tid sköta idrottsplanen och vintertid 
sköta skidspår och fritidsområdet 
på Waterloo. Dessutom kunde den 
anställda sköta om kommunens 
rinkar vintertid.

I nuläget sköts underhållet av cen-
tralidrottsplanen genom köptjänst. 
Waterloo skidspår sköts av IF Fyren 
genom talko. Kommunen betalar ut 
ett mindre bidrag årligen för skötseln 
av skidspåret. Rinkarna sköts med 
talkokrafter och med mindre köp-
tjänster.

Tekniska nämnden föreslog 
12.6.2018 att en arbetsgrupp tillsätts 
med representanter ur olika idrotts-

föreningar och andra föreningar som 
använder sig av kommunens fritids-
områden. Arbetsgruppens uppgift 
blir att fundera på olika utvecklings-
förslag av kommunens fritidsanlägg-
ningar.

Kommunstyrelsen tillsatte 
18.6.2018 en en arbetsgrupp för att 
fundera på olika utvecklingsförslag 
för kommunens fritidsanläggningar. 
Till arbetsgruppen valdes följande 
medlemmar: Marcus Nordmyr, Roger 
Lindholm, Susanna Råholm, Kent 
Nykamb, Yvonne Berglund, Mathias 
Backholm och Tommy Vesterback.

Arbetsgruppen har sammanträtt två 
gånger och sammanställt en utred-
ning över de behov som finns för 
fritidsanläggningarna i kommunen. 
Tidsåtgången för skötsel av anlägg-
ningarna uppgår uppskattningsvis till 
1.460 h/år eller ca 182 dagar/år.

Kommunstyrelsen tog 21.1.2019 
del av utredningen.

I nuläget har tekniska nämnden 
upphandlat fastighetsskötseln vid 
Centralidrottsplanen och Kyrkparken 

Skötseln av kommunens    
fritidsanläggningar

fram till 30.9.2021. Skötseln av sims-
tränderna och delvis rinkarna sköts 
idag av tekniska verkets fältpersonal, 
sommararbetare och en liten del som 
köptjänst. Om kommunen går in för 
att anställa en person, skulle arbets-
tiden utgöra 72 % av heltid enligt 
utredningen. Kostnaden skulle bli 
lite högre eftersom mera arbetstim-
mar skulle läggas ner på fritidsan-
läggningarna. Dessutom skulle det 
tillkomma kostnader för behövliga 
maskiner och utrustning för att kunna 
sköta anläggningarna.

Kommunfullmäktige beslutade 
11.2.2019 att sträva till att budge-
tera för en person som kunde handha 
arbetsuppgifterna i enlighet med 
arbetsgruppens utarbetade koncept 
från och med 2021. Åtgärden skulle 
då utgöra en del av kommunens triv-
selsatsningar inför det temaåret. För 
att ge tekniska nämnden reella möj-
ligheter att verkställa arrangemanget 
så tas denna tilläggsresurs i beak-
tande för tekniska nämndens bud-
getram 2021.
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Hittills har inga avgifter upp-
burits för uthyrning av skol- och 
daghemsfastigheter till utomstå-
ende.

Rektorerna Thommy Bergström 
och Jan-Henrik Häggdahl har i en 
skrivelse påpekat att avgifter för 
användning av skol- och daghems-
fastigheter bör fastställas. Skolornas 
utrymmen, speciellt gymnastiksa-
larna används flitigt av föreningar och 
privata grupper i kommunen. Utrym-
mena slits och ibland går redskap 
sönder utan att någon meddelar om 
detta. Bildningsväsendet får ökade 
kostnader för städning och de interna 

hyrorna blir högre pga. ökat slitage 
och behövliga reparationer som 
utförs i utrymmena. Uppföljningen 
om vilka grupper som rör sig i utrym-
mena är ibland bristfälliga.

Tekniska nämnden föreslog 
6.2.2019 att avgifter för användning 
av skolfastigheter och daghemsfast-
igheter ska fastställas.  Avgifterna för 
uthyrning gäller följande rum: fest-
sal/gymnastiksal, kök, matsal, klass-
rum/dagrum samt gymnastiksal och 
omklädningsrum för idrottsutövning. 
Avgifterna gäller för samtliga skolor 
och daghem. Ett färdigt förslag till 
avgifter för användning av skol- och 

Avgifter för användning av 
kommunens fastigheter

Prislista för användning av utrymmen i skolor och daghem

Utrymme Pris
Moms 10 %
(idrottsverksamhet)

Pris
Moms 24 %
(övrig verksamhet)

Pris
Moms 0 %

Gymnastiksal och 
omklädningsrum för 
idrottsutövning

10,65 €/h 12 €/h 9,68 €/h

Festsal/gymnastiksal 
(större tillställningar 
och övernattning)

44,35 €/h 50 €/h 40,32 €/h

Skolkök 53,23 €/tillfälle 60 €/tillfälle 48,39 €/tillfälle
Matsal 17,74 €/tillfälle 20 €/tillfälle 16,13 €/tillfälle
Klassrum/dagrum 13,31 €/tillfälle 15 €/tillfälle 12,10 €/tillfälle

daghemsfastigheter finns uppgjort. 
Kommunstyrelsen fastställde 

18.2.2019 avgifter för användning 
av kommunens fastigheter enligt föl-
jande.

I kommunen registrerade och ide-
ella föreningar och privatpersoner 
kan använda utrymmena i skolor och 
daghem avgiftsfritt för öppna möten 
och vid verksamhet som understöder 
skol- och daghemsverksamheten.

Utomstående och företag erlägger 
avgift för användningen av utrym-
mena enligt prislista.

Vid uthyrning, kontakta Tekniska 
kansliet.  

Trädfällning i kyrkbyn
Korsnäs kyrkobys kulturella 

centrum har sommartid varit 
känt för sin gröna lummighet.

Lärare Viktor Holm tog initiativet 
på 1930-
talet och 
med hjälp 
av skolbar-
nen plan-
t e r a d e s 
då björ-
kar längs 
byvägen i 
K o r s n ä s . 
Nu är björ-
karna gamla 
och i dåligt 

skick. Kommunen, som numera 
handhar skötseln av Kyrkobyvägen, 
fällde härav i år riskträden i februari 
och mars månad.

Målet med trädfällningen är såle-
des att höja trafiksäkerheten, skydda 
människor och egendom samt skapa 
en trygg färdväg genom kyrkbyn.

Stubbarna kommer även så små-
ningom att avlägsnas. 

Tekniska sektron kommer att gå 
genom området och göra upp en plan 
för var nya björkar ska planteras i 
samråd med markägarna.

Roger Bergström 
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Behandlade byggnadslov 
och åtgärdstillstånd

Tillsynsnämnden har vid sitt sammanträde 5.3.2019 behandlat 
nedan antecknade ansökningar om byggnadslov och åtgärdstill-
stånd.

Byggnadslov
Byggare  Lägenhet  Ändamål
Kim Sebbas  Molpe 10:103  Bastu
Roger Backholm  Korsbäck 3:57  Köttdjurstall
Roger Backholm  Korsbäck 3:11  Kalvstation
Anne-Maria Nyholm m.fl.  Molpe 5:137  Tillbyggnad bastu
Arkipelaga Ltd  Molpe 8:46  Ekonomibyggnad
Kalevi Koskinen  Molpe 1:96  Ändring av fritidshus till   
  bostad
Jonas Bygg Ab  Taklax 4:130  Garage
Eva Hellström  Molpe 5:42  Biltak-förråd
Eva Hellström  Molpe 5:40  Tillbyggnad bostad

Åtgärdstillstånd
Byggare Lägenhet Ändamål
Arkipelaga Ltd  Molpe 8:62  Värmebrunn
Gösta Aspö  Överträsk 2:75  Värmebrunn
Tore o Astrid Bergström  Korsnäs 3:48  Inglasning terrass
Gustav Häggblom  Taklax 3:52  Inglasning veranda samt   
  skyddstak
Henrik Mattans  Harrström 2:236  Värmebrunn
Sami Rintala  Molpe 5:115  Inglasning terrass
Jonas Lundvall  Taklax 4:130  Skyddstak
Jonas Lundvall  Taklax 4:130  Vedförråd

Rivningsanmälan
Ägare  Lägenhet  Vad rivs?
Rune Rosendahl  Taklax 11:16  Äldre bostadshus
Bertil Österlunds db  Molpe 12:54  Älldre bostadshus

Anmälan
Byggare  Lägenhet  Ändamål
Per-Erik Andtsjö  Korsbäck 6:33  Lada

Undantagslov
Jorma Korhonen har anhål-

lit om undantagslov i avsikt 
att ändra fritidsbostaden 
till bostadför fast boende på 
lägenheten Haapaniemi 7:14 
(Korsbäck) på Bredskäret på 
fastställd strandgeneralplan.

Tekniska nämnden föreslog 
6.2.2019 att undantag i enlighet med 
171§ och 172 § MBL kan beviljas. 
Byggplatsen uppfyller kraven för 
ändring av fritidsbostad/-tomt till 
fast boende enligt kommunstyrel-
sens beslut 26.3.2002. Byggnaden 
är ansluten till Molpe vattens vat-
tenledningsnät och avloppsvattnet 
är anslutet till en sluten cistern. För 
undantagslovet debiteras sökanden 
200,00 euro.

Kommunstyrelsen beviljade 
18.2.2019 undantagslovet i enlighet 
med tekniska nämndens förslag.

Undantagslov
Peter Björkqvist har anhållit 

om undantagslov för att terras-
sens yta inte skall ingå i hans 
fritidshus’ våningsyta efter-
som kravet på att 30 % av dess 
väggyta skall vara öppningsbar 
inte uppnås. 

Han vill göra inglasningen med 
”vanliga” fönster och dörrar p.g.a. 
det utsatta läget för väder och vind. 
Inglasningen är planerad på befintligt 
terrassgolv och under befintligt tak.

Området ingår i Strandplanen vid 
Bräckskäret och Fjärdsbådan och har 
beteckningen RA1 tomt 3 (Semester-
bostadsområde).

Tekniska nämnden föreslog 
6.2.2019 att undantag i enlighet med 
171 § och 172 § MBL kan beviljas. 
Med anledning av tomtens utsatta 
läge kan det även anses motiverat 
att göra inglasningen med ”vanliga” 
fönster och dörrar. För undantaget 
debiteras sökanden 200 euro.

Kommunstyrelsen godkände 
18.2.2019 undantagslovet i enlighet 
med tekniska nämndens förslag.

Korsnäs kommun
Strandvägen 4323, 66200 KORSNÄS  |  Tel: 06-3479111  | Fax: 06-3479190

Kommunkansliet  är
STÄNGT

skärtorsdag - annandag påsk
(torsdag 18.4 - måndag 22.4.)

Tisdag  23.4. öppethållning i vanlig ordning, kl. 8-16
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Kommunstyrelsen ska till-
sätta en valnämnd en valnämnd 
bestående av ordförande, vice 
ordförande och tre andra med-
lemmar samt ett behövligt antal 
ersättare för varje röstningsom-
råde. För förhandsröstning, som 
verkställs i anstalter, ska en eller 
flera valbestyrelser, som består 
av ordförande, vice ordförande 
och en annan medlem samt ett 
behövligt antal ersättare tillsät-
tas

Kommunstyrelsen utsåg 18.2.2019 
medlemmar och ersättare till val-
nämnder och valbestyrelse inför 
mandatperiodens kommande val. 
Mandatperioden är t.o.m. 31.5.2019 
enligt kommunstyrelsens nuvarande 
mandatperiod. Till valförrättare vid 

hemmaröstningen föreslås valbesty-
relsens medlemmar och ersättare. 
Centralvalnämnden förordnar valför-
rättarna för hemmaröstningen.

Valnämnden Molpe
Boris Foxell, ordf., Kristoffer Rusk, 

vice ordf., Lise-Lott Prost, Jimmy 
Sahlberg och Susanne Häggdahl 

Ersättare: Ralf Rusk, Jan-Erik 
Strandberg, Helena Sten, Alex 
Ravald, Linda Backgren-Holm och 
Mona Gullblom.

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

ström, vice ordf., Pia Södergran, 
Michaela Andtsjö och Christina 
Ravals 

Ersättare: Marit Blomqvist, Birgitta 
Mannfolk, Eelis Kammonen, Håkan 
Fiskars och Jan-Erik Åkersten.

Valnämnder och valbestyrelse
Valnämnden Harrström
Lars-Erik Mannfolk, ordf. Karl-

Erik Juthborg, vice ordf., Gunilla 
Bylund, Britta A Nyfors och Anneli 
Helenelund.

Ersättare: Tomas Backholm, 
Agneta Granskog, Christer Nordmyr, 
Christer Karlsson och Dennis Wide

Valnämnden Taklax
Ulf Vägar, ordf., Stefan Vestén, 

vice ordf., Anette Bjurbäck, Tom 
Westerholm och Anna Granås.

Ersättare: Marina Sandholm, Niclas 
Björkqvist, Rosita Eklund, Andreas 
Sandholm och Katarina Westerlund.

Valbestyrelsen; Lärknäs/ Anna-
hemmet, Buketten

Clas Westerholm, ordf., Britta A 
Nyfors, vice ordf. och Helena Sten.

Ersättare: Berit Böling, Michaela 
Andtsjö och Bengt Holtlund.

Krax Food
Eleverna i Taklax skola har under Yes-pro-

jektet, ung företagsamhet i skolan, jobbat med 
företaget Krax Food!

Eleverna har tillverkat kråkor, sågat, målat, bakat 
fröbollar, bildat företag samt företagsnamn och gjort 
reklam.

Försäljningen skedde under soppdagen den 17.2 vid 
Taklax skola. Alla kråkor såldes. Vinsten av försälj-
ningen går till skolans utfärd till Ähtäri

Fiskeförbud
Hela Harrström å, området utanför åmynningen samt 
inom det utmärkta tillrinningsområdet i Hinjärv träsk 
är fredat under tiden september 2018 fram till sep-
tember 2023.  
Totalt fiskeförbud råder inom det fredade området. 
Gäller all typ av fiske, även kräftfiske. 
Överskridning av fredningsbestämmelserna innebär 
påföljder i form av böter. 

Harrströms fiskelag
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Vattnet strömmar i Harrström 
å och nu ska också fiskarna hitta 
fram och tillbaka till Hinjärv 
träsk via ån. Det har man sett 
till genom ett projekt via Kus-
taktionsgruppen i Österbotten. 

Fiskerikonsulent Leif Kaarto har 
planerat projektet, som går i Över-
träsk skifteslags namn. Projektet 
består av två delar. Byggande av en 
ny fisktrappa vid dammen till Hin-
järv träsk för att underlätta fiskens 
vandring längs ån och lek i Hinjärv 
träsk. Dessutom planterar man ut fisk 
och kräftor i syfte att få nya livskraf-
tiga fiskstammar i området. 

Projektet har en budget på 17.000 
euro och Överträsk skifteslag har fått 
90 % i bidrag av Aktion Österbotten 
och Närpes stad står för resterande 
del. Korsnäs kommun bidrar till fis-
kutplanteringen, som uppgår till lik-
nande summor. 

Kent Norrdahl från Harrström lant-
manna- och fiskargille har fungerat 
som projektledare och kontrollerar 
med jämna mellanrum hur den nya 
fisktrappan fungerar. 

- Den gamla fisktrappan, som fun-
nits vid dammen har inte alls funge-
rat, förklarar Kent. 

- Den höga höjden på fisktrappan 
gjorde att fiskarna inte orkade ta sig 
över och det var bara de största gäd-
dorna som klarade av det. Resten av 
fiskarna som vandrade upp längs ån 
dog.

I träsket finns gädda, braxen, 
abborre, lake och gös, som Överträsk 
fiskargille planterade ut för många år 
sedan. Senaste höst planterade man 
ut havs- och bäcköringar i träsket och 
i ån. Fiskplanteringen ska fortsätta i 
åtminstone tre år. 

80 ton kalksten har spritts ut i ån 
i år för att säkerställa en tillräckligt 
hög pH-nivå i vattendraget.

- Genom att ”gipsa” ån har vi klarat 
av att höja och hålla ph-värdet stabilt, 
berättar Kent.

- Därigenom har vi kunnat experi-
mentera med att plantera ut inhemska 
flodkräftor. De har tidigare funnits 
i ån, men de sista försvann vid den 
senaste stora rensningen av ån på 

1960-talet.
Fisktrappan, som placerats vid 

dammen till Hinjärv 600 meter från 
träsket, är av inhemsk tillverkning 
och speciell konstruktion. Bottnen är 
jämn förutom bitar av en skotermatta, 
som Kent lagt dit för att det inte ska bli 
för halt att klättra. Längs hela trappan 
finns väggar som går i sicksack 
och gör vattengenomströmningen 
långsammare och enklare att klara 
av för fiskarna. Trappan är byggd av 
rostfritt stål och väntas hålla i 50–100 
år.

Ån är fredad i fem år
Hela ån är fredad i fem års tid plus 

en bit utanför mynningen. Också vid 
tillrinningsområdet i träsket gäller 
fredning. Området med totalt fiske-
förbud är utmärkta med gula rem-

mare. I själva träsket är nätfisket 
begränsat till 55 millimeters maskor 
samt 4 nät maximalt 30 meter långa.

- Men folk är tyvärr lite för otåliga, 
säger Kent Norrdahl.

- Det förekommer otillåtet fiske och 
även sabotage och därför vädjar vi nu 
till allmänheten att ha tålamod. För 
att säkerställa en tillräcklig tillgång 
på fisk och kräfta i framtiden, måste 
vi hålla paus med fisket i ån några år. 

Skyltar om fredningen finns upp-
satta på flera ställen vid träskstranden 
och i ån. Allt fiske är förbjudet från 
september 2018 fram till septem-
ber 2023. Den som bryter mot fred-
ningsbestämmelserna kan räkna med 
påföljder. Den kan bli dryga böter för 
den som ertappas för att ha fiskat på 
fredat område.

Text och foto: Kenth Nedergård
 

 
 

Nytt liv i Harrström å
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Korsnäsnejdens Pensionä-
rers årsmöte gick i musikens 
och festtalets tecken. Barnkö-
ren Free Spirits under ledning 
av kantor och ungdomsledare 
Jan-Ola Granholm sjöng några 
dansbandssånger och schlagers 
för pensionärerna på äldre-
omsorgscentret Buketten. 

Jan-Olas hobby på fritiden att repa-
rera musikinstrument har nyligen 
resulterat i ett företag J-O Music. Han 
stämmer dessutom pianon, kyrkorg-
lar och dragspel och levererar andra 
musiktjänster.  På mötet överraskade 
han oss med att spela ”Du försvann 
som en vind” och ”Ingenting är 
bättre” på ett Hagström dragspel från 
slutet av 1930-talet. Det var ett riktigt 
njutbart ljud som kom ur det gamla 
dragspelet. 

Festtalare Anders Norrback
Dagens festtalare Anders Norrback 

redogjorde för sin syn på utveck-
lingen av samhället. När det gäller 
socialpolitiken sade han att de lägsta 
pensionerna måste höjas och att tudel-
ningen av samhället måste bromsas. 
Det behövs mera jämställdhet i löne- 
och familjepolitiken. Utbildningen 
bör trygga en hög allmänbildning och 
spetskompetens för att Finland ska 
vara konkurrenskraftigt. Han talade 

Underhållning med dragspel från 1930-talet
för en miljöpolitik som baserar sig 
på oberoende vetenskapliga fakta 
och en stor portion sunt bondförnuft. 
Man måste kunna åtgärda skarv- och 
vargproblemen. Livsmedelsförsörj-
ningen i Finland tryggas bäst genom 
ett livskraftigt lantbruk. Små och 
medelstora företags byråkrati måste 
minskas så att det blir lättare att starta 
nya företag och skapa fler arbetsplat-
ser i landet.

Svenska Pensionärsförbundets 
bordstandard tilldelades föreningens 
viceordförande Doris Stenholm och 
sekreterare Gullvi Norras samt för-
tjänsttecken i silver med diplom åt 
styrelsemedlemmarna Robert Mam-
relund och Alef Ståhl.

Anita Ismark återvaldes till ord-
förande. Styrelsemedlemmarna 
Alef Ståhl, Sven R. Westergård och 
Robert Mamrelund som var i tur att 
avgå återvaldes och likaså ersättarna. 
Till verksamhetsgranskare återval-
des Stig-Göran Lassas och Boris 
Backholm med Bengt Holtlund som 
ersättare. Efter det konstituerande 
styrelsemötet ser arbetsfördelningen 
sålunda ut:  Viceordförande Doris 
Stenholm, kassör Sven R. Wester-
gård, sekreterare Gullvi Norras, 
resekoordinator Boris Foxell, med-
lemmar Robert Mamrelund och Alef 
Ståhl. 

Anita Ismark, text och foto

Pristagarna Alef  Ståhl, Gullvi Norras, Doris 
Stenholm och Robert Mamrelund.

Free Spirits med Jan-Ola Granholm.

Anders Norrback.

Jan-Ola Granholm med Hag-
ström-dragspel från 1930-talet.
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Årets volleybollturnering
Lördagen den 23 februari ordnades den årliga 

volleybollturneringen i Korsnäs lågstadieskola 
och Högstadiet i Petalax. 10 lag var anmälda och 
de indelades i två grupper. 

 Slutspelet avgjordes i Högstadiet i Petalax.Turnerings 
segrare blev KUF, som för tredje året i rad tog hem segern, 
efter att har slagit lag AVA från Vasa med 2-0 i set. Tredje 
platsen gick till lag Tjexen från Vasa som slog lag Sön-
dagsSexan från Petalax med 25-14 i en match.

Arrangörerna tackar speciellt Dermoshop som var tur-
neringens huvudsponsor. Och tack till er andra som också 
bidrog: Korsnäs kommun, OP Korsnäs Andelsbank, Sale 
Korsnäs, Petalax Baren, OstroCenter, Korsnäs blomster 
& Begravningstjänst, Toms Rör, Korsnäs röda hjälp och 
Petalax Tv.

Slutställning
1.KUF (Molpe/Korsnäs) 
2.AvA (Vasa) 
3.Tjexen (Vasa) 
4.Söndags Sexan (Petalax) 
5.AFKO (vasa/Korsnäs) 
6.Korsnäs 
7.Taklax  
8.Yes or No (Molpe/Korsnäs) 
9.Hartvik (Korsnäs) 
10.Bergö

Arr: Kraiwit, Korsnäs Fritid

Sportlovsveckan
Sportlovsveckan med slalom, hockeyskola, sim-

hallsbesök, pyssel på biblioteket mm. blev en fin 
och innehållsrik vecka. 

Speciellt ishockeyskolan med Erik Riska från Vasa 
Sport lockade både barn och vuxna till rinken i kyrkbyn.

Volleybollturneringens segrare KUF

Slutspel i Petalax högstadium.

Ishockeyskola med Erik Riska.

Kiteboarding i Molpe.

Kiteboarding i Molpe
Lördagen den 2 mars var det vinterdag vid 

Strand-Mölle i Molpe. 
Mest uppmärksamhet väckte Mathias Granfors, som 

visade hur man kiteboardar, dvs åker med drake och 
snowboard på isen. Tyvärr var underlaget och vindarna 
inte gynnsamma, så han vågade sig inte på några speciella 
trick. 

Vinterbastun var varm och populär under dagen och fri-
tidskansliet bjöd på kaffe och bulle.
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Molpe Martha 

ordnar temakväll om  

Cirkulär Ekonomi 
tillsammans med 

Göran Östberg 

• Vad är det?  

• Hur kan det användas i 
vår vardag? 

 Kom och låt dig inspireras  

tisdag 2.4 kl. 19 i Smidjon 

Evenemanget är gratis 

Föreningen säljer kaffe 
med dopp 

 

Välkommen! 

Molpe Marthaförening rf har 
hållit årsmöte och nya styrelsen 
ser ut så här: 

Linda Backgren-Holm, ordförande, 
Nina Hollsten, Anne Häggdahl, 
Linda Norrgård, Emma Smedman, 
Linnéa Engblom, Heidi Blomqvist 
och Anne-Britt Andtsjö. 

Föreningen kommer under året att 
ordna verksamhet och evenemang 
av olika former så att det ska finnas 
något för alla. Idag är det bl.a. popu-
lärt att fokusera på hållbar livsstil och 
medveten vardag, vilket även Molpe 
Martha kommer att satsa på. Fören-
ingen är liten och vill gärna växa, både 
för att få mera medlemmar och för 
att kunna vara en aktivare förening. 
Att vara medlem i Marthaföreningen 
betyder inte att du automatiskt måste 
vara med i styrelsen. Du kan vara 
understödande medlem, du kanske 
vill hjälpa till med något evene-
mang eller du kanske trivs bäst med 
att delta i det som ordnas. Att vara 
medlem i Molpe Marthaförening 
kostar 30 € (fastslagen summa från 
Marthaförbundet) och då får man den 
suveräna tidningen ”Martha” direkt i 

brevlådan 6 ggr/år.  Tveka inte att ta 
kontakt med Nina Hollsten ifall du är 
intresserad av att vara medlem.  

Uthyrning 
• Har du gäster eller släktingar 

på kommande och behöver 
övernattning? I Marthagården 
finns möjlighet till sovplatser för 
max. 6 personer i gemensamt 
utrymme. I huset finns wc, dusch 
och kök med kylskåp och kok-
möjligheter.  
Ta kontakt med Nina Hollsten 
050-5932212 för bokning och 
mera info.  
Pris: 50 € / natt 

• Marthaföreningen hyr ut sin 
mat- och kaffeservis till olika 
tillställningar. Ta kontakt Linda 
Backgren-Holm 050-5575178 
med för bokning och mera info.  

• Söker du tak över huvudet för 
examensfest, födelsedagska-
las, bröllop? Marthaföreningen 
hyr ut ett stiligt partytält 4x8 
m som rymmer ca. 40 gäster. 
Eller varför inte boka mysiga 
Hantverkssmedjan! Ta kontakt 
med Linda Backgren-Holm 050-
5575178 för bokning och mera 
info. 

Molpe Martha Info
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Valmisteltu omistajanvaihdos -seminaari 
Ett planerat ägarskifte -seminarium

Måndag, 15.4.2019 
kl. 14.30–19.30
Berny’s, Replot (efter bron)
 
Planerar du att sälja ditt företag? Förbereder du ett  
generationsskifte? Vill du bli företagare genom att
köpa ett redan etablerat företag?

Välkommen till Ett planerat ägarskifte -seminariet!
Föreläsningarna äger rum samtidigt i två olika salar:
en på finska, en på svenska. Tillställningen är gratis.
 
Program

14.30 Kaffeserveringen börjar

15.00 Tillställningen öppnas 

 Kjell Nydahl, VASEK, Kari Myllymäki, Concordia och  
 Timo Vauhkonen, Kristinestads näringslivscentral

15.10  Case Kapkem

15.45  Värdering av företag – Heidi Furu och  
 Nathalie Myrskog, DKCO

16.45  Skattefrågor gällande ägar- och generationsväxlingar 
 – Oskar Sundback, Näsman & Båsk

17.45  Aktuella avtal angående ägar- och  
 generationsskiften – Kjell Renlund, EY

18.30 Mingel och möjlighet att bekanta sig med 
 samarbetspartners utbud – KPMG, DKCO, 
 Näsman & Båsk, EY, Finnvera, OP, Nordea, Viicon,  
 Norlic, Certum, Bäck & Vilén

Anmälningar: www.vasek.fi 

Maanantaina, 15.4.2019
klo 14.30–19.30
Berny’s, Raippaluoto (sillan jälkeen)
 
Suunnitteletko yrityksesi myymistä? Suunnitelmissa 
sukupolvenvaihdos? Haluatko ryhtyä yrittäjäksi ostamalla
jo toimivan yrityksen?

Tervetuloa Valmisteltu omistajanvaihdos -seminaariin! 
Luennot kulkevat samanaikaisesti kahdessa eri salissa:
toisessa suomeksi, toisessa ruotsiksi. Tilaisuus on maksuton.
 
Ohjelma

14.30 Kahvitarjoilu alkaa

15.00 Tilaisuuden avaus 

 Kjell Nydahl, VASEK, Kari Myllymäki, Concordia  
 ja Timo Vauhkonen, Kristiinankaupungin  
 elinkeinokeskus

15.10  Case Kapkem

15.45  Yrityksen arvonmääritys – Ari Kostamo, KPMG

16.45  Omistajan- ja sukupolvenvaihdokseen liittyviä  
 verokysymyksiä – Arja Lehto, KPMG

17.45  Sopimukset omistajan- ja sukupolvenvaihdoksissa 
 – Joe Gummerus, EY

18.30  Tutustumista yhteistyökumppaneiden 
 tarjontaan – KPMG, DKCO, Näsman & Båsk,  
 EY, Finnvera, OP, Nordea, Viicon, Norlic,  
 Certum, Bäck & Vilén

Ilmoittautuminen: www.vasek.fi 

VASEK, Kristiinankaupungin elinkeinokeskus ja
Concordia tarjoavat maksuttomia neuvontapalveluita kaikkiin 
omistajan- ja sukupolvenvaihdostilanteisiin.

VASEK, Kristinestads näringslivscentral och 
Concordia erbjuder gratis rådgivning inom ägar- och 
generationsskiften.
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En hyllning till Edith Södergran
En föreställning med Edith Södergrans 
dikter 28.4 i biblioteket.  
Elin Rusk o Agnes Forstenberg. Regi 
Therese Willstedt, musikackompanje-
mang. Föreställning från Regionteatern 
i Växjö. Klockslag meddelas senare. 

Utställningar
April månads utställare i biblioteket är 
Kerstin Westmalm, målningar, keramik 
Frank Hydén, teckningar 

Maj månads utställning: Handarbeten och hantverk 
från Annika Westerbergs MI-kurser i Korsnäs. 
 

Missade du mars månads utställning? Den heter 17 
skäl för barnboken och består av svenska barnboksil-
lustrationer och 17 argument för barnboken som 
Svenska Barnboksakademin tagit fram. Utställningen 
är producerad av 
Svenska barnboksaka-
demin och man kan ta 
del av den på webben 
på adress www.barn-
boksakademin.com. 
Här fås enkla och goda 
argument för barns 
läsning och tips på 
bra böcker för barnet. 
Materialet finns även 
på finska, arabiska, 
turkiska, vitryska.

Vasa körfestival
Vasa körfestival kommer på turné till Korsnäs bibliotek 
18.5. kl.14.00. 

Double Date (barbershopkör från USA), Haikia sång-
kör och Aiolos kammarkör från Finland. 

Ca 1 timmes konsert. Fritt inträde.

Påskens öppethållningstider:
Biblioteket är öppet på skärtorsdagen kl 12-16 
och därefter på tisdagen efter påskhelgen kl. 12-16 
Bokbussen kör ej på påskannandagen, men därefter enligt 
normal tidtabell tisdag, onsdag och torsdag efter påsk

På Valborgsmässoafton tisdag 30.4. har biblioteket normal 
öppethållning kl 12-16. Stängt på första maj.

Biblioteket håller stängt och bokbussen kör ej fredag 3.5 
och hela vecka 19 inför övergången till nytt datasystem. 
Även webbiblioteket är stängt. 
Öppet igen på Floradagen 13.5 enligt planen. Närmare 
instruktioner inför stängningen och nyordningen i biblio-
teket och på kommunens webbsida.

DIGIHANDLEDNING
Behöver du hjälp med din smarttelefon eller

surfplatta? Tycker du att det är svårt
att navigera på nätet?

Jag erbjuder dig personlig handledning och
vi försöker tillsammans lösa dina problem
i denna djungeln av digitala tjänster. 
Vi kan till exempel:
• bekanta oss med FPA:s och skatteförvaltningens sidor
• bekanta oss med Mina Kanta-sidorna
• lära oss att boka tid och biljetter på nätet
• Lära oss att läsa e-böcker, e-ljudböcker och e-tidningar
• Lära oss att hitta lästips på nätet

Jag hjälper dig gärna också med Celias tjänster. 

Korsnäs bibliotek

Onsdag
24.4.2019 kl. 12-17

Välkommen!
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Veteranfest
Veteranfest för Korsnäs och Malax veteraner 
och veterandamer med följeslagare på natio-
nella veterandagen lördag 27.4 kl. 12 i Korsnäs-
gården. 
Festlunch med bordsservering. Festprogram 
med tal och musik. 
Ring biblioteket om du behöver transport, 
senast fredag 26.4. tel 06-3479140

Glada damer sam-
manstrålar i biblio-
tekets Stickcafé! 

Bibliotekets dag firades för första gången i Fin-
land tisdagen den 19 mars, på jämställdhetsda-
gen och Minna Canth-dagen. Minna Canth är 
den första kvinnan som fått en egen flaggdag, så 
det flaggades samtidigt för landets alla bibliotek! 
Det är Suomen kirjastoseura-Finlands biblioteks-
förening som utlyst dagen.

I Korsnäs bibliotek träffades det populära Stickcaféet, 
som hålls jämna veckors tisdag förmiddagar med Kerstin 
Sjöstrand som värdinna. Alla intresserade välkomnas, 
ta med ett handarbete och umgås under fria former utan 
förpliktelser! Biblioteket bjuder på kaffepaus med bok-
prat. Dagen till ära fortsatte kaffebjudningen ända till 
stängningsdags efter kl. 19. Hade bibliotekschefen i tid 
kommit underfund med att det finns en Minna Canth-
kaka så hade den nog ingått i serveringen. Det är en torr 
kaka med pomeransskal, nejlika och ingefära och äts med 
vispgrädde och sylt.

På kvällen blev 
det sagostund på 
svenska med Pontus 
Westmalm. Berätta 
gärna för oss vilken 
kväll och vilket 
klockslag som 
passar din familj bäst 
för en sagostund! 

Bibliotekets dag
Sagostunderna fortsätter, så håll utkik efter info.

Hela veckan pågick även försäljning av uttjänat biblio-
teksmaterial.

På onsdagen den 20 mars hade biblioteket besök av 
publikarbetare Geir Byrkjeland från Världsarvsporten, 
som nyss öppnats vid Replotbron. Elever och lärare 
från Taklax och Kyrkoby skola tackade ja till bibliote-
kets inbjudan och kom för att lyssna då Geir berättade 
om landhöjningen, befolkandet av vår kust och om his-
torier kring jungfrudanserna i skärgården.  Eleverna fick 
bland annat veta hur man kan avgöra om det är frågan om 
en äkta gammal jungfrudans eller en modern kopia man 
snavat över i blåbärsriset ute på en holme. Geir hade med 
sig Mikael Herrgårds fina fotografier av jungfrudanser 
och många kände till jungfrudansen vid hembygdsmu-
seet, en av de moderna varianterna!

Text och foto: Carola Bäckström

Bidrag att ansöka
Sektionens bidrag för ungdoms-, idrotts-, kultur- 
och museiverksamhet kan sökas senast 15.4.2019. 
Blankett att skriva ut och fylla i finns på kommu-
nens webbsida www.korsnas.fi 
Ansökningarna lämnas in manuellt till biblioteket 
eller kommungården. 
Sektionens nästa sammanträde hålls preliminärt 
9.5.2019.

Kungörelse
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Röstningsdag/
Däckbytardag
Lämna bilen vid ungdomsverkstaden 
på KKC medan du går och röstar så 
byter ungdomarna till sommardäck 
på din bil.

Söndag 14.4 kl. 12-18

Pris: 20 euro 
(kaffeservering medan du väntar)

Andra reparationsobjekt tas också 
emot!
Arr. Fritidsavdelningen

PÅSKPYSSEL 
i biblioteket

Måndag 15.4 kl. 17-19
Vi tillverkar olika        
påskdekorationer. 

Deltagandet är gratis!
Arr: Fritidsavdelningen

IF FYREN 
INFORMERAR

Friidrott
Friidrottsträning vid kby skola söndagar kl. 11-12 
för åk 1-6.
Från majmånad träning på idrottsplanen i 
Korsnäs måndagar kl.18.30
Läs mera om terräng-cupen och klubbtävling-
arna på IF Fyrens hemsida eller facebooksida.

Pappersinsamling
IF Fyrens årliga pappersinsamling måndag 27 
maj, mera info i nästa KorsnäsNytt.

IDROTTSSKOLA 
på idrottsplanen i Korsnäs vecka 23 (3-7.6.2019).
Idrottsinstresserade ungdomar som vill jobba denna 
vecka som hjälpledare kan ta kontakt med idrottsin-
struktör Roger Lindholm, tel 044 200 0081.

Stipendium ur  
Johan Enbergs minnesfond

Understödsföreningen för Molpe ny r.f. är en förening 
grundad 2013 med syfte att stöda utveckling och trivsel 
i Molpe by, värna om byns traditioner, och främja inflytt-
ning. Föreningen förvaltar också bland annat namnfon-
der.
Understödsföreningen för Molpe by lediganslår nu att 
sökas, ett stipendium ur Johan Enbergs minnesfond. 
Den sökande ska vara en ungdom i åldern 15-30 år och 
bosatt i Molpe, eller med rötterna i Molpe. Stipendiet 
ges till en ungdom som utövar musik, idrott eller bild-
konst och vars framsteg inom området är beaktansvärda 
eller vars prestationer inom området är beaktansvärda.
En fritt formulerad ansökan på max 250 ord sänds till 
stodmolpe@gmail.com senast söndag 14.4.2019.
Styrelsen för understödsföreningen för Molpe by r.f.

Stipendium

Lediga platser
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MALAX-KORSNÄS MI INFORMERAR 

OM KURSER SOM BÖRJAR I APRIL-MAJ

ZUMBA I VÅRKVÄLLEN
Kursledare: Linda Tuomela

Datum: 6.5-10.6.2019

Plats: Molpe paviljong

Klockslag: 18.00-19.00

Anmälan senast 29.4. 

SOMMARTRÄNING
Kursledare: Christoffer Bergman

Datum: 7.5-11.6.2019

Plats: Molpe skola

Klockslag: 20.00-21.00

Anmälan senast 30.4.

FÖR DIG SOM VILL 
DANSA OCH TRÄNA

NYBÖRJARBUGG INFÖR 
SOMMARENS DANSER 
Kursledare: Linda Backgren-Holm

Datum: 17.4-22.5.2019

Plats: Molpe paviljong

Klockslag: 19.00-20.30

Anmälan senast 10.4.

FÖR DIG SOM VILL 
VANDRA I NATUREN

ÄVENTYRSDAG FÖR BARN 
OCH FÖRÄLDRAR
Kursledare: Ulrika Fellman

Datum: 19.5.2019

Plats: Bergö vandringsled

Klockslag: 10.00-14.30

Anmälan senast 9.5.

GRUNDKURS I VANDRING
Kursledare: Ulrika Fellman

Datum: 25.5.2019

Plats: Bergö vandringsled

Klockslag: 09.00-16.00

Anmälan senast 17.5. 

LYCKOVANDRING
Kursledare: Ulrika Fellman

Datum: 26.5.2019

Plats: Bergö vandringsled

Klockslag: 09.00-16.00

Anmälan senast 17.5.

Anmäl dig antingen per telefon till MI-kansliet 040 650 8100 

eller elektroniskt via mi.malax.fi
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KORSNÄS
På gång i

 

Onsdagen 10.4.19 kl. 18.00

Teman – Marknadsföring, Webhandel och 
Cirkulär ekonomi

*Thomas Ramstedt – Polkuped 
- Marknadsföringskanaler
* Joakim Östman- Agrolink  
- Webbhandel, webbsidor, FINDIT
*Göran Östberg – VASEK 
- Cirkulär ekonomi 

Kommundirektör Christina Båssar och Kjell Nydahl
från VASEK deltar också i evenemanget. 

Servering – kaffe och paj. 

Välkommen!

K
O

RSN
ÄS FÖ

R
ETA

G
ARE

 
  

Tradi t ione l l

vid paviljongen

-Påsktal
-Brasan tänds kl. 18:00
-Dalton´s, lotteri,
  servering, korv m.m.

Påskbrasa i

 Arr. Molpe UF

Lö. 20/4

Traditionell Påskbrasa 
i Bjurbäck påsklördagen 20/4 
vid byagården. Brasan tänds kl. 19.30. 

Servering
Lotterier
Grillkorv
Alla påskhäxor belönas

Välkomna till Bjurbäck
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MUSIKCAFÈ
KorsnäsGÅRDEN

Fredag kl. 19.0012.4.2019

Sånggruppen FREE SPIRITS

Inträde 10 €
Barn under 12 år 5€

Kaffe, saft och bulle ingår

Arr. Free Spirits, i samarbete med Korsnäs Scoutkår rf
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Fr 29.3 kl 18.00 Kara- kvinnosamling i 
församlingshemmet. Eelis Kammonen och Sture 
Södergran berättar om Baltikumvännernas 
resor. 

Sö 31.3 kl 11.00 Högmässa. Janne Heikkilä, 
Desere´Granholm.

Må 1.4 kl 13.00 Vänstugan i FH.

Alla tisdagar kl 10.00 Föräldra-barngrupp i FH.

Ti 2.4  kl 18 Kyrkans barntimme i Taklax 
bönehus.

Ti 2.4  kl 19.00 Träffpunkten i Taklax bönehus.

To 4.4, 11.4, och 25.4 kl 18.00 Sånggrupp för 
stora och små i FH.

To 4.4 och 11.4 kl 18.00 Kyrkokören övar i 
kyrkan.

To 4.4 och 11.4  kl 19.00 Projektkören övar i FH.

Fr 5.4, To 18.4  och Fr 3.5  kl 19.00 Tonårsträff. 

Sö 7.4 kl 11.00 Högmässa. Heikkilä, Granholm. 
Söndagsskola.

Ti 9.4 kl 13.00 Bönegrupp i FH. 

Palmsöndagen 14.4 kl 11.00 Familjegudstjänst. 
Cay-Håkan Englund, Desere´ Granholm. 
Söndagsskolan deltar.

Må 15.4 kl 19.00 Passionsandakt i Harrström i 
Andelsbanken. Heikkilä, Granholm

Vårens program i Korsnäs församling
Ti 16.4 kl 19.00 Passionsandakt i 
Helenelund byagård. Heikkilä, Granholm.

On 17.4 kl 19.00 Passionsandakt i Korsbäck 
skola. Heikkilä, Granholm.

Skärtorsdagen 18.4 kl 18.00 
Nattvardsmässa i kyrkan. Heikkilä, 
Granholm, Projektkören.

Långfredagen 19.4 kl 11.00 Gudstjänst. 
Heikkilä, Granholm, Kyrkokören.

Påskdagen sö 21.4 kl 11.00 Gudstjänst. 
Heikkilä, Granholm, Kyrkokören. 

Annandagpåsk må 22.4 kl 11.00 Gudstjänst 
i Molpe bykyrka. Därefter Molpe 
bönehusförenings årsmöte.  Välkomna!

Sö 28.4 kl 11.00 Högmässa. 

To 9.5 kl 13.00 Gemensam 
pensionärssamling med Korsnäs, Pörtom 
och Övermarks församling. Rut Åbacka, 
m.fl.

Sö 31.3 kl 18.00 Vårkonsert för Gemensamt 
Ansvar i Kyrkan. Medverkande: Free Spirits, 
Sånggrupp för små och stora, Rainer Grandell, 
Kyrkokören och Projektkören. Kollekt till 
insamlingen för Gemensamt ansvar. 

SOMMARARBETARE TILL 
BEGRAVNINGSPLAN/
FÖRSAMLINGSHEM

Vill du komma och sommar arbeta hos oss ?
Det handlar främst om gräsklippning men 
även annat utearbete förekommer även 
städning av kyrka och församlingshem kan 
bli aktuellt.
Du bör var född 2002 eller tidigare och 
kunna arbeta självständigt.  Maila i så fall 
oss och uppge under vilken tid du kan 
arbeta och om du eventuellt har arbetat 
tidigare med motsvarande arbete.
Din ansökan sänder du till :  korsnas.pastor-
skansli@evl.fi senast söndagen den 7.4.2019

Lediga platser
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Årsmöten

Edsviksjöns Allaktivitetsförening r.f. håller 

ÅRSMÖTE 
lördagen den 6.4.2019 kl: 11.00 i Huset Alvina. 
Stadgeenliga ärenden 
Kaffe med dopp  
Välkommen!

Styrelsen

Molpe Bönehusförening r.f.
Molpe Bykyrka

Annandag påsk 22.4.2019
Gudstjänst kl. 11.00
Årsmöte kl. 12.00

Stadgeenliga ärenden
VÄLKOMMEN

Styrelsen

Onsdag 3.4.2018 kl. 18.30 håller Harrström 
ungdoms- och hembygdsförening 

Årsmöte 
Stadgeenliga ärenden och kaffeservering
Välkomna med! 
Vi träffas i båthuset!

Korsnäs 4H håller 

årsmöte
torsdagen den 11.4.2019 kl. 19.00 i Bukettens 
matsal. 
Stadgeenliga ärenden. Kaffeservering. 
Välkomna!

Styrelsen för Korsnäs 4H

Önskas hyra/köpa

Egnahemshus 
önskas hyra eller köpa
Vi är en barnfamilj som söker hus med minst tre 
sovrum i Korsnäs kby eller omnejd från juli 2019 
eller enligt överenskommelse. Även tomt kan vara 
av intresse. 
 
Bjud ut vad du har på tfn 040-2542173 (helst kvälls-
tid) eller per e-post på adressen janden@elisanet.fi

KORSNÄS

RIKSDAGSVAL förrättas söndag 14.4.2019 kl. 9-20. 
Röstningsområden och röstningsställen inom 
Korsnäs kommun är följande:
Röstningsområde: Röstningsställe:
Nr 1 Molpe  Molpe skola, Sjövägen 49
Nr 2 Korsnäs kby Kommungården, 
   Strandvägen 4323
Nr 3 Harrström Harrström daghem, 
   Gamla Strandv. 193A
Nr 4 Taklax  Taklax skola, Taklaxvägen 620

Förhandsröstning kan under tiden 3-9.4.2019 ske 
på kommunkansliet i Korsnäs, Strandvägen 4323. 
Öppet vardagar kl. 8-16 och lö-sö kl. 12-14. 
Om förhandsröstningar vid Lärknäs/ Annahemmet 
och Buketten meddelas genom särskilda 
kungörelser på nämnda inrättningar.

Anmälan om hemmaröstning, avsedd för personer 
med begränsad rörelse- eller funktionsförmåga 
samt för deras närståendevårdare, skall ske 
antingen skriftligen eller per telefon senast tisdag 
2.4.2019 före kl. 16 till Centralvalnämnden, 
Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs, tel. 06-3479 
111.

Vid röstning på röstningsställe och vid 
förhandsröstning bör den som röstar kunna styrka 
sin identitet. 

Centralvalnämnden i Korsnäs

Intressenterna i Smed-Träskvägens väglag kallas till 

vägstämma 
söndagen 7.4 klo 19.00 hos Tore Häggård
Stadgeenliga ärenden.
Bestyrelsen

Svenska kvinnoförbundet i Korsnäs rf

årsmöte 
söndagen den 5.5 kl 18 på biblioteket i 
Korsnäs. 
Gäster: EU-valskandidaterna Anna Jung-
ner-Nordgren och Michaela Björklund.
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Lediga platser

Sommarpraktikanter
Korsnäs kommun anställer två sommarpraktikanter 
under sommaren 2019, en till småbarnspedagogi-
ken och en till äldreomsorgen.
Praktikanterna ska fylla minst 16 år under året. 
Anställningen är fyra veckor och arbetstiden är 5 h/
dag. Avlöning enligt AKTA; 50 % av den grundlön 
som betalas för arbetet enligt tjänste- och kollektiv-
avtalet eller 917,86 €/månad eller 5,63 €/h
Närmare uppgifter fås av;
Vik. Äldreomsorgsledare Carina-Nordman Byskata 
tfn 050 552 9621
Barnomsorgsledare Birgitta Blomqvist, tfn 06 
3479146
Fritt formulerad ansökan inlämnas senast 12.4.2019 
och riktas till:
Korsnäs kommun/Socialkansliet
Strandvägen 4323
66200 Korsnäs

Korsnäs kommun
Tekniska avdelningen söker 

sommarjobbare

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

Person för målningsarbeten 
Diverse målningsarbeten under ca 1 månads tid. 
Krav för uppgiften är minst 18 års ålder, bil och kör-
kort.

Skriv en fritt formulerad ansökan innehållande 
person- och kontaktuppgifter. Ansökan inlämnas till 
Korsnäs kommuns tekniska kansli senast12.4.2019 
kl. 16.00. 
Vid frågor kontakta fastighetsbyggmästare Susanna 
Råholm på e-post
susanna.raholm@korsnas.fi eller på telefon 
06-3479129 / 050-5506267.

Korsnäs kommun

Ladda ner Pivo i din  telefon. 
Då får du ut mer 
ur din plånbok.

Pivo är en smartplånbok i din smarttelefon. 
Med den har du alltid dina viktiga 
bankuppgifter, betalkort, stamkundskort 
och uppgifter om dina favoritaffärer 
inom räckhåll och med dig. Du vet hela 
tiden vad du har råd med och det är 
enklare att sköta vardagen.

Download from
Windows Store
Download from
Windows Store

En avgiftsfri applikation först för Andelsbankens kunder.
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VI HAR ÖPPET I KORSNÄS 
tisdag, torsdag och fredag kl. 9-15, Silverbergsvägen 23.
Vi håller stängt 18.4 och 19.4.

LÄKARDAG 11.4 • 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

Vi erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster för privatpersoner, 
företag och organisationer. 

   

www.ostrocenter.fi 

NYKARLEBY  Frillmossavägen 2 7817450 
KORSNÄS Strandvägen 4131 2827700 

 

 

Välkommen in och välj  
den färg du önskar 

Vi blandar direkt 

Vi har utökat vårt leksaksutbud 
med flera nyheter! 

Dags att planera trädgården för 2019 

Frön, myllor, gödsling och lerkrukor i lager 

Vi har fått in ett nytt parti 
impregnerat virke 

28x95 

28x120 

48x98 

48x123 

48x148 
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Yrkeskompetenskurser i Korsnäs!

 • Vägskydd 1: 13.4 kl. 8.00
 • Nödförstahjälp för chaufförer: 3.5 kl. 8.00
 • Kör- och vilotider, digitala färdskrivaren: 11.5 kl. 8.00

Plats: Korsnäs ungdoms- och byaförening, Vikingvägen 9, 64200 Korsnäs
Frågor: ronny.lillmals@yrkesakademin.fi / 044-750 3262
Anmälningar/övriga yrkeskompetenskurser: www.eduya.fi

Musiktjänster
Service, reparation och 
stämning av pianon, dragspel, 
orglar, stränginstrument mm. 
Uthyrning av ljudanläggning 
för mindre evenemang.                        

Jan-Ola Granholm
Gamla strandv. 251
66290 Harrström
Tel 050 3696011

LokalTapiolas 
SLÄCKARGRANSKNING

Visste du att de flesta handbrandsläckare 
bör granskas med ett års mellanrum? 

Vi erbjuder avgiftsfri släckargranskning 
åt LokalTapiolas kunder samt 

åt alla som begär offert. 

Välkommen på släckargranskning 
till LokalTapiolas kontor i Korsnäs 

tisdagen den 9.4 kl 12-18.
Kaffeservering!

 

KLÄDINSAMLING - LOPPIS  

TISDAGAR kl. 13.00–18.00  
fr.o.m. tis. 19.2. t.o.m. tis. 23.4.2019. 

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

gardiner, mattor, husgeråd mm. tas emot.  
 

OBS!!! Inte möbler, böcker, filmer och kassetter 
 

Insamlingen av glasögon och solglasögon 
fortsätter. 

 Mera information ger Anna-Mi Björkqvist  
tel. 050 3638056. 

 

Baltikumvännerna r.f.  
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Direktförsäljning vid Korsnäs Handelsträdgård

Så fort vädret tillåter så öppnar vi 
direktförsäljningen vid KHT och håller den öppen 
dygnet runt fram till midsommar utanför vår 
kontorsbyggnad.

Följ gärna vår uppdatering på Facebook.

Senare under våren finns våra penseer också vid 
Korsnäs Blomster.

Vid frågor kontakta gärna Lis-Britt 0500-261003.

Korsnäs Handelsträdgård
Kyrkobyvägen 55, Korsnäs
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kenth
@kenthsfp   www.kenth.fi

Det ska gå att leva på        
landsbygden i Finland
All nödvändig offentlig service 
ska finnas inom rimligt avstånd. 
Infrastrukturen måste hållas i 
skick. 
Skyddsjakt på varg, skarv och 
säl ska tillåtas. 

Det ska gå att leva                   
på svenska i Finland
Alla ska ha rätt till god och 
ändamålsenlig service på det 
egna modersmålet från vaggan 
till graven.

Sfp behövs i regeringen
Mobbningen av Österbotten 
måste få ett slut. Österbotten 
och Finland behöver flera starka 
svenska röster. 

Annonsen är betald av Stödgruppen för Kenth

Kenth Nedergård - en självständig österbottning

48

Vasa valkrets
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Alla har rätt till en trygg uppväxt

Vägarna i skick, fiber åt alla

Regler ska hjälpa, inte stjälpa

Nej till varg, skarv och säl

Mindre byråkrati, mera sunt förnuft

Vård även på svenska, fulljour i Vasa

Man ska kunna leva i hela landet

Kvalitativ dagvård och skola

Mikko - närmast dig i riksdagen

Annonsen bekostas av Enat Österbotten r.f

51
De fyra senaste åren har varit tunga för Österbotten - sjukhusfrågan, det svenska språket, 
vägarnas skick är bara några exempel. Nu finns en väg och den är uppåt.

Med rötter i kommunen vet jag Korsnäs styrkor och utmaningar - jag är beredd att 
axla ansvaret att arbeta för Korsnäsbornas bästa i riksdagen. Mina  arbetserfarenheter, 
uppbyggda nätverk och genuina vilja att arbeta för ett bättre Österbotten och Finland 
kommer ge mig de bästa förutsättningarna att lyckas i granitborgen.
 
Å allsist ji vi nalete släkt!
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Stödföreningen för Marjo Österdahl
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KORSNÄSINUutiset

Kunnan toimintavuosi 2018 on takana,  ja maa-
liskuussa on aika käsitellä tilinpäätös ja toimin-
takertomus kunnanhallituksessa. Toimintavuotta 
2018 voi kuvata kasvaneena yrittäjäyhteistyönä,  
kamppailuna Rantatien puolesta sekä päivittä-
isenä epävarmuutena siitä, tuleeko SOTE-uu-
distus vai ei. Nyt, keväällä 2019, tiedämme, että 
uudistus kaatui yhdessä hallituksen kanssa, ja 
nyt saamme odottaa seuraavaa hallitusohjelmaa 
nähdäksemme, minne kuntien sosiaali- ja tervey-
denhoitoa ohjataan. Vaasan sairaanhoitopiirissä 
on pantu alulle vapaaehtoinen yhdentymistyö 
Pohjanmaan hyvinvointialueeksi, mutta se työ 
on vain lähtökuopissa,  ja on vaikea sanoa, minne 
sillä mallilla päädytään.

Talouden yleistilanne
Kuntaliiton kokoamien  kuntien vuoden 2018 

tilinpäätösennusteiden mukaan kuntien talous 
on huonontunut radikaalisti vuonna 2018. 
Tilinpäätösennusteet osoittavat, että verotulot ja 
valtionosuudet kutistuivat vuonna 2018. Sam-
anaikaisesti kuntien ja kuntayhtymien menot 
kasvoivat enemmän kuin 3 prosentilla. Suurin osa 
menojen lisäyksestä johtuu materiaalien ja palvelui-
den ostoista. Henkilöstökulut kasvoivat kohtuulli-
sesti.

“Suurin yksittäinen kuntataloutta heikentänyt 
tekijä on kilpailukykysopimus, jolla on kuntasekto-
rille suuremmat negatiiviset seurausvaikutukset kuin 
yrityksille.  Pyrkimyksenä oli, että meneillään ole-
valla hallituskaudella kuntataloutta vahvistettaisiin, 
mutta todellisuudessa kuntien tehtävät ovat olleet 
edelleen suurien muutosten kohteena ja rahoitusta 
on leikattu.” (Kommuntorget.fi 13.02.2019, Kunta-
tori.fi).

Kuntien ja kuntayhtymien velkaantuminen lisään-

tyi viime vuonna miljardilla eurolla. Kuntien vel-
kaantuminen kasvoi runsaalla kolmella prosentilla, 
mutta kuntayhtymien velkaantuminen kasvoi yli 
11 prosenttia monien sairaalaprojektien johdosta. 
Yhteensä kuntatalouden velkaantumiseksi näyttää 
tulevan noin 19,4 miljardia euroa, mikä tarkoittaa, 
että se pysyy aiemmalla tasollaan suhteessa brutto-
kansantuotteeseen.

Kokonaista 38 kunnan oli pakko lainata juokseviin 
kuluihin,  kun taas vastaava luku vuotta aiemmin oli 
vain neljä kuntaa. Kaikkiaan Suomessa on nykyään 
311 kuntaa, joten 12,2 % lainasi käyttökuluihin 2018. 
Korsnäs ei kuulu kuitenkaan näihin kuntiin.

Vähentyneet verotuotot 2018 olivat suuri puhe-
enaihe koko syksyn 2018. Kehitys johtuu osittain 
veroteknisistä tekijöistä. Verovuodelta 2017  velo-
itettu kunnallisvero oli odotettua huonompi, mikä 
osittain johtui kilpailukykysopimuksen vaiku-
tuksista. Kun valtion pääomatuloverot kasvoivat 
voimakkaasti hyvän pörssivuoden ansiosta, kun-
nallisveroa korjattiin voimakkaasti alaspäin kuntien 
haitaksi vuoden 2018 lopussa, kun verovuosi 2017 
valmistui. Lisäksi henkilöasiakkaiden veronpalau-
tukset olivat ennätyksellisen suuret, mikä edelleen 
vähensi kunnallisveroja odotettua enemmän. 

Korsnäsin talous ja toiminta
Pieni epävarmuus lopputuleman suhteen leimasi 

Korsnäsin taloustilannetta vuonna 2018. Kun-
nalla oli muutama vakaa vuosi takanaan,  mikä tar-
koitti, että odotettavissa oli heikompi vuosi, mikäli 
talouskäänteiden kehityssuunnat jatkuvat. Kun sen 
lisäksi vuoden 2018 talousarvio oli heikohko ja 
talousarvion lopputulema jo miinuksella, niin kiin-
nitimme hallituksessa ylimääräistä huomiota siihen, 
mihin uskoimme päätyvämme vuoden lopussa. 
Valitettavasti emme saaneet viestiä terveydenhoi-
don ja koulusektorin yhteistyökumppanilta tulevista 

Korsnäsin tilin-
päätös 2018
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sen jälkeen, kun omat lukumme jo olivat valmiina. 
Kokonaisuutena katsoen toiminnan tuotot ja kulut 
pysyivät budjetoitujen määrien ja myös budjetoidun 
alijäämän kehyksissä, mutta olimme kaiketi toivo-
neet viimeiseen asti, että alijäämä jäisi pienemmäksi.

Toimintakate tai netto kunnan normaalista käyt-
tötoiminnasta päätyi 12,65 (12,41) miljoonan net-
tokustannukseksi, suluissa vuoden 2017 vastaavat 
luvut. Toimintakate kasvoi 1,96 % vuodesta 2017. 
Vuosikate plussattujen verojen, valtionosuuksien ja 
rahoituserin jälkeen jäi 0,5 (1,49) miljoonaa euroa 
plussalle. Vuosikate ei peitä kunnan poistoja ja silloin 
kunnan tulos kaudelta 2018 on – 534.380 (531.232) 
euroa alijäämäinen. Poistoerojen ja varausten jäl-
keen kauden alijäämä on  - 213.846 (342.441) euroa.

Palkat kunnan tilinpäätöksessä kasvoivat 3,6 % 
verrattuna edelliseen tilinpäätökseen, ja kaikkiaan 
kunta maksoi 4,65 miljoonaa euroa palkkoina 2018. 
Koska kilpailukykysopimus koski kunnan koko hen-
kilökuntaa ja lomarahojen leikkauksia, niin palkka-
menot heittelehtivät hieman epänormaalisti vuosien 
2017 – 2018 välillä. Kun verrataan palkkoja 2016 
vuoden tilinpäätökseen, niin palkat kasvoivat 3 % 
vuoteen 2018 tai 1,5 % vuodessa. Kunnan erityis-
sairaanhoidon kustannukset pysyivät edelleen alhai-
sina.

Hankkeet
Vuonna 2018 kunnalla ei  ollut omia hankkeita 

sen jälkeen kun kotouttaminen “Ruokaa käsity-
önä” -hankkeena lopetettiin keväällä  2018. Pöytä-
laatikossa on uusia hankesuunnitelmia, ja syksyllä 
2018 jätettiin Aktion Österbottenille rahoitushake-
mus koskien Mahdollisuuksien Korsnäs –hanketta. 
Valitettavasti rahoituspäätöstä ei ole vielä saatu ja 
uhkana on, että  kunta omillaan saa panna alulle 
pientä kokeilutoimintaa entisissä KKK-tiloissa.

Syksyllä 2017 saapui ryhmä kiintiöpakolaisia 
Syyriasta kuntaamme. Kiintiöpakolaisilla on valmis 
päätös oikeudesta jäädä maahan ja toivomme heidän 
viihtyvän kunnassa. Asuntoja järjestyi vanhoista 
oppilasinternaateista entisessä KKK:ssa.

Investointeja
Yksi omista,  suurista investointiprojekteistamme 

vuonna 2018 oli Korsnäsin keskusurheilukentän 
kunnostus.  Lärknäsin kunnostus oli projekti,  jolle 
olimme varanneet eniten rahoitusta, mutta se venyi 
valitettavasti ajallisesti tutkittaessa eri paikkojen 
edellytyksiä uudisrakennukselle. Nyt keväällä 2019 
valtuusto on päättänyt uudisrakennuksesta, joka 
rakennetaan yhteen Lärknäsin ja Annakodin uusim-
pien osien kanssa. Sitten kaikkein vanhimmat osat 
puretaan.

 Taklax-Bjurbäckin vesijohto oli suuri investo-
intiprojekti vesi-  ja jätevesipuolella 2018. Valtio 
ei valitettavasti voinut täyttää korsnäsilaisten toi-
vetta Rantatien uudesta päällysteestä Moikipään ja 
Korsnäsin välille siitäkään huolimatta, että kunta oli 
varannut tarkoitukseen 100.000 euron omarahoituk-
sen.

Valtion suunnitelmat
SOTE-uudistus, jonka tiimoilta olemme pohdis-

kelleet ja antaneet monia lausuntoja, kaatui halli-
tuksen myötä nyt keväällä 2019 juuri ennen kevään 
eduskuntavaalien varsinaisen vaalikampanjatyön 
alkamista. Vaasan sairaanhoitopiirin puolelta on 
pantu alulle koko Pohjanmaan sosiaali- ja terveyden-
huollon vapaaehtoinen integrointi, mutta Korsnä-
sin puolelta olemme esittäneet mielipiteemme, että 
katsomme, että meidän olisi nyt odotettava mahdol-
lisia uusia linjauksia valtion taholta, ennen kuin ete-
nemme uudistuksen suhteen. Luonnollisesti teemme 
joka päivä työtä palvelun ja hoitoketjujen parantami-
seksi, mutta toiminnan siirtämistä kokonaan uudelle 
päämiehelle emme näe minään kiireellisenä toimen-
piteenä.

Odotamme luottavaisin mielin  jatkavamme  kun-
tamme hyvää kehitystä myös kevään eduskuntavaa-
lien jälkeen. 

Suuri kiitos kaikille, jotka vuoden mittaan olette 
myötävaikuttanet hyvään toimintaan ja palveluun 
Korsnäsissa!

Christina Båssar, kunnanjohtaja
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Vuoden yrittäjäpalkinto 
menee Korsnäs Bokförings-
byrå, Ky L. Enberg Kb, 
Korsnäsin tilitoimisto  -perhey-
ritykselle. Korsnäsin tilitoimi-
sto on vakaa yritys, joka pitää 
hyvää huolta asiakkaistaan ja 
tarjoaa taloushallinnon koko-
naisvaltaista palvelua Korsnä-
sin ja ympäristön yrityksille.

Leif Enberg perusti yrityksen 
1974 opiskellessaan Turun kaup-
pakorkeassa (Handelshögskolan I 
Åbo).  Tänä päivänä, oltuaan yli 
40 vuotta yrittäjänä, hän edelleen 
vetää kirjanpitotoimistoaan, jossa 
puolet henkilökunnasta on per-
heenjäseniä ja toinen puoli ulko-
puolelta palkattua henkilökuntaa.  
Yritys työllistää nykyään kuusi 
henkilöä.

- Koko henkilökunta työsken-
telee yhdenvertaisina kollegoina 
ja on yhteenkasvanut tiimi, jonka 
monipuolinen osaaminen on 
yrityksen tärkein resurssi, Leif 

Korsnäsin yrittäjäpalkinto vuoden 2018 uudelle 
yrittäjälle menee positiiviselle,  uudelle yrittäjälle, 
joka pitää työnteosta ja uskoo tulevaisuuteen Korsnä-
sissa. Hän on Jonas Lundvall, Bjurbäckistä, josta 
tuli yrittäjä vajaat kaksi vuotta sitten. Hän on tehnyt 
rakennustöitä aina siitä lähtien, kun hän valmistui 
ammattiopistosta (YA) vuonna 2005.

Jonas Bygg tarjoaa ensisijaisesti kaikentyyppistä raken-
nuspalvelua; talonrakennuksesta keittiövarustuksen asen-
nukseen ja kaikentyyppisiä kunnostustöitä. Mutta koska 
Jonas on myös kiinnostunut moottoreista, hän tarjoaa 
myös korjaamopalveluja erityyppisille moottoreille. Niitä 
hän hoitaa kotona korjaamossa tai ajaa asiakkaan luo eri-
koisvarustellulla yritysautollaan.

Vuoden yrittäjä Korsnäsissa 2018

Korsnäsin tilitoimisto Ky L. Enberg Kb

Vuoden 2018 uusi        
yrittäjä Korsnäsissa 
- Jonas Lundvall / Jonas Bygg

Enberg ylpeänä kertoo.
Erikoistunut kirjanpitotoimisto 

Kirjanpitotoimisto on eri-
koistunut yritysasiakkaisiin ja 
tarjoaa kirjanpidon, palkanlasken-
nan, laskutuksen, yhtiöasioiden, 

yritysneuvonnan ja yrityskau-
pan palveluja. Asiakkaat ovat 
etupäässä Vaasasta, Maalahdesta, 
Korsnäsista ja Närpiöstä. Yritys 
on nykyään Korsnäsin seudun 
suurin kirjanpitotoimisto.

Leif  Enberg, Leena Enberg, Linda Enberg, Maria Norrgård, Camilla 
Åstrand ja Birgitta Nyberg.

Jonas ja Patricia Lundvall.
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Korsnäsin kunta anoi ja sai neljä kunniame-
rkkiä, jotka myönnettiin itsenäisyyspäivänä 
6.12.2018.

Tasavallan Presidentti myönsi itsenäisyyspäivänä 
6.12.2018 kunniamerkin seuraaville korsnäsilaisille: 
Palkanlaskija Sabina Hartvik-Matkoski, Suomen 
Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitali 
Varastopäällikkö Lars-Erik Mannfolk, Suomen 
Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitali 
Esikoulunopettaja Else Lundvall, Suomen Val-
koisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitali 
Perushoitaja Helene Fiskars, Suomen Val-
koisen Ruusun Ritarikunnan mitali 
Kunniamerkit jaettiin kunnanvaltuuston 11.2.2019 
kokouksen yhteydessä.

Avustus kesäjuhlaa varten
Karenni Society Finland r.f. on lähettänyt 

anomuksen koskien taloudellista avustusta 
kesäjuhlaa varten, jonka yhdistys suunnittelee 
pitävänsä 14. – 16. kesäkuuta 2019 Moikipään 
paviljongilla.

Juhla on eräänlainen itsenäisyysjuhla,  ja tapahtu-
maan odotetaan n. 600-700 henkilöä. Karennijuhlaa 
on vietetty aiemminkin Kosnäsissa, vuonna 2010.

Kunnanhallitus myönsi 18.2.2019 yhdistykselle 
1.000 euron avustuksen Moikipään 2019 juhlaa 
varten.

YES Österbottenille avustus
Kunnanhallitus päätti 18.3.2019 myöntää 302 

euron kunnallisen maksuosuuden YES Österbot-
tenille vuodelle 2019. 

YES Österbotten (YES Pohjanmaa) on osa kan-
sallista YES-verkostoa. YES on yrityskasvatuksen 
asiantuntijaverkosto, joka tukee ja täydennyskoulut-
taa opettajia, tarjoaa opetukseen ilmaista materiaa-
lia ja malleja, koordinoi koulun ja elinkeinoelämän 
välistä yhteistyötä sekä kehittää ja edistää seudun 
yrittäjyyskasvatuksen toteuttamista. Korsnäs on 
osallistunut projektiin vuosina 2017-2018.

Vapautus luottamus-
tehtävistä 

Angelica Sandholm on 7. tammikuuta 2019  säh-
köpostitse pyytänyt vapautusta luottamustehtävi-
stään.

Hän on paitsi kunnanvaltuuston jäsen, myös jäsen 
kunnanhallituksessa, kunnanhallituksen edustaja kir-
jasto-,  kulttuuri- ja vapaa-ajanjaostossa, jäsen Sel-
kämeren sairaskodin säätiössä, sijainen Kårkullan 
kuntayhtymävaltuustossa, sijainen Maalahti-Korsnä-
sin hoito- ja hoivalautakunnassa sekä sijainen Maa-
lahden sivistyslautakunnassa.

Valtuusto myönsi 11.2.2019 Angelica Sanholmille 
vapautuksen kaikista poliittisista tehtävistään 
Korsnäsin kunnassa anomuksen mukaisesti.

Ensimmäinen sijainen Mikael KA Nordmyr (RKP) 
tulee kunnanvaltuustoon varsinaiseksi jäseneksi.

Uudeksi kunnanhallituksen varsinaiseksi jäseneksi 
valittiin Rosita Eklund jäljellä olevalle toimikaudelle 
ja  uudeksi sijaiseksi hänelle valittiin Tommy Vester-
back.

Kårkullan kuntayhtymän kuntayhtymävaltuustoon 
Johanna Juthborgin uudeksi henkilökohtaiseksi sijai-
seksi valittiin Katarina Holmkvist,  jäljellä olevalle 
toimikaudelle.

Maalahti-Korsnäsin hoito- ja hoivalautakuntaan 
Henrik Rosendahlin uudeksi henkilökohtaiseksi 
sijaiseksi valittiin Mikael KA Nordmyr.

Maalahden sivistyslautakuntaan Jonna Grangär-
din uudeksi henkilökohtaiseksi sijaiseksi valittiin 
Tommy Ekström.

Kunnanhallitus valitsi 18.2.2019 Annica Sand-
holmin tilalle uusia edustajia. Uudeksi hallitusedus-
tajaksi kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-ajanjaostoon 
valittiin Rosita Eklund,  jäljellä olevalle toimikau-
delle 2017-2019.

Selkämeren sairaskodin säätiöön uudeksi varsinai-
seksi jäseneksi valittiin Johanna Juthborg,  jäljellä 
olevalle toimikaudelle 2017-2019.
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SÖFUKin kuntayhtymäkok-
ousten edustajat

Samkommunen för Svenska Österbottens 
förbund för utbildning och kultur (Ruotsin-
kielisen Pohjanmaan opetuksen ja kulttuurin 
kuntayhtymä) on lähettänyt kevään ja syksyn 
kuntayhtymäkokousten päivämäärät.

Kunnanhallitus valitsi 18.2.2019 Sven-Erik Ber-
nasin varsinaiseksi jäseneksi ja Camilla Ribackan 
hänen henkilökohtaiseksi sijaisekseen 23.5.2019 ja 
27.11.2019 pidettäviin kuntayhtymäkokouksiin.

Kunnantalon suunnit-
telutoimikunta

Helmikuussa 2017 tehty rakennus- ja kosteus-
tekninen tarkastus osoittaa kunnantalolla olevan 
sisäilmaongelmia. 

Tekninen lautakunta ehdotti 6.3.2019, että kun-
nanhallitus nimeää jäsenet suunnittelutoimikuntaan, 
kunnantalolle tehtäviä toimenpiteitä varten.

Kunnanhallitus valitsi 18.3.  Christina Båssar, 
Sven-Erik Bernas, Ulf Granås, Håkan Wester, 
Susanna Råholm, Camilla Ribacka och Anna-Lena 
Kronqvist   suunnittelutoimikunnan jäseniksi, jotka 
alkavat edelleen miettiä kunnantaloon kohdistettavia 
toimenpiteitä.

Talousarviomuutoksia
Vuosien 2018-2019 vaihteessa oli muutamia 

meneillään olevia töitä tai jopa aloittamattomia 
töitä, jotka on aktivoitava uudelleen ja budjetoi-
tava vuodelle 2019.

Valtuusto päätti 18.3.2019, että vuoden 2018 
investointiosan meneillään olevien töiden määrära-
hat aktivoidaan uudelleen vuoden 2019 investoin-
titalousarvioon, teknisen lautakunnan ehdotuksen 
mukaisesti.

Seuraavat jäljellä olevat määrärahat siirretään 
vuoden 2019 investointitalousarvioon:

Rakennuskaavatiet 30.890 €
Uusi vesijohto Bjurbäck 165.570 €
VJ-laitos (VA-verket) 100.000 €
Bredblick 35.000 €

Korsnäsin kurssikes- 
kuksen katon korjaus

Vettä on päässyt kattohuopien alle, jotka ovat 
jäätyneet,  ja seurauksena on ollut katon vuota-
minen entisessä KKK:n päärakennuksessa.Vuoto 
havaittiin kevättalven suojasään aikaan.

Päärakennus on tehty 1968,  ja katto on viimeksi 
uusittu vuonna 1987.  Jotta minimoitaisiin katon 
vuotamisen mahdollisuus tulevaisuudessa, olisi kat-
tomateriaali uusittava välittömästi.

Tekninen lautakunta ehdotti 6.3.2019, että päära-
kennus uusitaan uudella kattohuovalla välittömästi. 
Tarkoitukseen tarvitaan 45.300 euron lisämääräraha. 
Sen lisäksi tarvitaan 15.000 € kosteusvaurioiden 
korjaamiseen. Ruokalarakennuksen katon uusinta 
voidaan ottaa mukaan vuoden 2019 talousarviokäsit-
telyyn.

Kunnanvaltuusto päätti 18.3.2019, että kurssikes-
kuksen kaikki rakennukset saavat uuden huopaka-
ton, teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti.

Maksut kunnan kiin-
teistöjen käytöstä

Tähän mennessä koulu- ja päiväkotikiinteistöjen 
vuokrauksesta ulkopuolisille ei ole peritty maksuja. 
Rehtorit Thommy Bergström ja Jan-Henrik 
Häggdal ovat tähdentäneet kirjelmässä, että 
koulu- ja päiväkotikiinteistöjen käytöstä pitää 
määrätä maksut. 

Kunnan yhdistykset ja yksityiset ryhmät käytt-
ävät koulutiloja ahkerasti, erityisesti voimistelusa-
leja. Tilat kuluvat ja toisinaan välineitä menee rikki 
ilman, että kukaan ilmoittaa siitä. Sivistyslautakun-
nan siivouskustannukset kasvavat ja sisäiset vuokrat 
nousevat lisääntyneen kulumisen ja ja tiloille tehtä-
vien tarvittavien kunnostusten vuoksi. Toisinaan 
seurataan puutteellisesti, mitä ryhmiä tiloissa liik-
kuu.

Tekninen lautakunta ehdotti 6.2.2019, että koulu-
kiinteistöjen ja päiväkotikiinteistöjen käytöstä on 
määrättävä maksut. Vuokramaksut koskevat seu-
raavia tiloja: juhlasali/voimistelusali, keittiö, ruoka-
sali, luokkahuone/päivähuone sekä  urheilukäytössä 
oleva voimistelusali ja pukuhuoneet. Maksut koske-
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kotikiinteistöjen käytön maksuista on valmiiksi 
laadittu ehdotus.

Kunnanhallitus päätti 18.2.2019 kunnan kiin-
teistöjen käytön maksut seuraavasti: Kuntaan 
rekisteröidyt ja aatteelliset yhdistykset ja yksi-
tyishenkilöt voivat käyttää koulu- ja päivä-
kotitiloja maksutta avoimiin kokouksiin ja 
toimintaan, joka tukee koulu- ja päiväkotitoimintaa. 
Ulkopuoliset ja yritykset suorittavat tilojen käytöstä 
hinnaston mukaisen maksun.

Kunnan vapaa-ajan 
laitteistojen hoito

IF Fyrenin hallitus on jättänyt tekniselle lau-
takunnalle kirjelmän, jossa toivotaan kunnan 
miettivän, miten keskusurheilukenttä hoidetaan 
tulevaisuudessa.

IF Fyrenin mielestä kunnan tulisi palkata kokopä-
ivätoiminen henkilö hoitamaan kunnan vapaa-ajan 
laitteistoja, jotta ne eivät  taas rapistuisi.  Palkattu 
henkilö voisi kesäaikaan hoitaa urheilukentän ja 
talvisaikaan hoitaa hiihtolatuja ja Waterloon vapaa-
ajan alueen. Sen lisäksi palkattu henkilö voisi hoitaa 
kunnan jääkiekkokaukalot talvisaikaan.

Nykytilanteessa keskusurheilukentän ylläpito hoi-
detaan ostopalveluna. IF Fyren hoitaa Waterloon 
hiihtoladut talkoilla. Kunta maksaa vuosittain piene-
hkön avustuksen hiihtoladun hoidosta. Kaukalot hoi-
detaan talkoovoimin ja pienemmillä ostopalveluilla. 
Tekninen lautakunta ehdotti 12.6.2018 työryhmän 
asettamista, jossa olisi edustajia urheiluseuroista ja 
muista seuroista, jotka käyttävät kunnan vapaa-ajan 

alueita. Työryhmän tehtäväksi tulee miettiä kunnan 
vapaa-ajan laitteistojen kehitysehdotuksia.

Kunnanhallitus asetti 18.6.2018 työryhmän 
miettimään kunnan vapaa-ajan laitteistojen kehi-
tysehdotuksia. Työryhmään valittiin seuraavat jäse-
net: Marcus Nordmyr, Roger Lindholm, Susanna 
Råholm, Kent Nykamb, Yvonne Berglund, Mathias 
Backholm ja Tommy Vesterback. 

Työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa ja koonnut 
selvityksen kunnan vapaa-ajan laitteistojen tarpeista. 
Laitteistojen hoidon ajankäyttö on arviolta 1.460 h/
vuosi tai n. 182 päivää/vuosi. Kunnanhallitus sai 
tutustua selvitykseen 21.1.2019.

Nykytilanne on se, että tekninen lautakunta on 
tehnyt ostohankinnan kiinteistöjen hoidosta  Kes-
kusurheilukentällä ja Kirkkopuistossa 30.9.2021 
saakka. Uimarantojen ja osittain kaukaloiden 
hoidon hoitaa nykyään teknisen lautakunnan kent-
tähenkilöstö, kesätyöntekijät ja pieni osa hoidetaan 
ostopalveluna. Mikäli kunta päätyy palkkaamaan 
henkilön,  työaika olisi 72 % kokotyöajasta, selvi-
tyksen mukaan. Kustannukset nousisivat vähäsen, 
koska vapaa-ajanlaitteistoihin pantaisiin enemmän 
työtunteja. Sen lisäksi tulisi kustannukset tarvitta-
vista koneista ja laitteista, jotta laitteistot voidaan 
hoitaa.

Kunnanvaltuusto päätti 11.2.2019 pyrkiä budjetoi-
maan yhden henkilön, joka voisi hoitaa työryhmän 
työstämän konseptin mukaiset työtehtävät vuo-
desta 2021 lähtien. Toimenpide muodostaisi silloin 
osan kunnan panostuksista viihtyvyyteen kyseisenä 
teemavuotena. Jotta tekniselle lautakunnalle anne-
taan todelliset mahdollisuudet tämän järjestelyn tot-
euttamiseen, niin tämä lisäresurssi otetaan huomioon 
teknisen lautakunnan määrärahakehyksessä 2021.
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Poikkeuslupa
Jorma Korhonen on anonut poikkeuslupaa 

tarkoituksena muuttaa vapaa-ajan asunto kiin-
teän asumisen asunnoksi tilalla Haapaniemi 7:14 
(Korsbäck) ,Bredskäretissä,  vahvistetulla  ran-
tayleiskaava-alueella.

Tekninen lautakunta ehdotti 6.2.2019, että poik-
keus voidaan myöntää MRL 171 § ja 172 § mukaan. 
Rakennuspaikka täyttää vaatimukset vapaa-ajan 
asunnon/-tontin muuttamisesta kiinteään asumiseen 
kunnanhallituksen 26.3.2002 tekemän päätöksen 
mukaisesti. Rakennus on liitetty Moikipään veden 
(Molpe vatten) vesijohtoverkkoon ja jätevesi on lii-
tetty suljettuun tankkiin. Hakijaa velotetaan poik-
keusluvasta 200 eurolla. Kunnanhallitus myönsi 
18.2.2019 poikkeusluvan teknisen lautakunnan 
ehdotuksen mukaisesti.

Poikkeuslupa
Peter Björkqvist  on anonut poikkeuslu-

paa sille, että terassin pinta-ala ei sisälty-
isi hänen vapaa-ajan asuntonsa kerrosalaan, 
koska vaatimus, että 30 % sen seinäpin-
ta-alasta on oltava avattavaa, ei toteudu. 
Hän  haluaa tehdä lasituksen “tavallisilla” ikku-
noilla ja ovilla, johtuen paikan suojattomuudesta 
tuulelle ja tuiskulle. Lasitus on suunniteltu ole-
massa olevalla terassin lattialla ja olemassa ole-
valla katolla.

Alue sisältyy Bräckskäretin ja Fjärdsbådanin ran-
takaavaan ja sillä on merkintä RA1 tontti 3 (Kesä-
asuntoalue). Tekninen lautakunta ehdotti 6.2.2019, 
että poikkeuslupa voidaan myöntää MRL 171 § ja 
172 § mukaan. Tontin suojattoman sijainnin vuoksi 
voidaan myös katsoa aiheelliseksi,  että lasitus 
tehdään “tavallisilla” ikkunoilla ja ovilla. Asiakasta 
veloitetaan  poikkeuksesta 200 eurolla.

Kunnanhallitus hyväksyi 18.2.2019 poik-
keusluvan teknisen lautakunnan ehdotuksen 
mukaisesti.

Vaalilautakunnat ja 
vaalitoimikunta

Kunnanhallituksen on asetettava vaalilauta-
kunta, jonka muodostaa puheenjohtaja, vara-
puheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä 
tarvittava määrä varajäseniä joka äänestysa-
lueelle.  Laitoksissa toteutettavaa ennakkoää-
nestystä varten on asetettava yksi tai useampi 
vaalitoimikunta, jonka muodostavat puheenjoh-
taja, varapuheenjohtaja ja muu jäsen sekä tarvit-
tava määrä varajäseniä.

Kunnanhallitus valitsi 18.2.2019 vaalilautakuntiin 
ja vaalitoimikuntaan jäsenet ja varajäsenet toimi-
kauden tuleviin vaaleihin. Toimikausi on  31.5.2019 
saakka,  kunnanhallituksen nykyisen toimikauden 
mukaan. Kotiäänestyksen vaalitoimittajiksi ehdo-
tetaan vaalitoimikunnan jäseniä ja varajäseniä. 
Keskusvaalilautakunta määrää kotiäänestyksen vaa-
litoimittajat.

Molpen vaalilautakunta
Boris Foxell, pj., Kristoffer Rusk, vpj., Lise-Lott 

Prost, Jimmy Sahlberg ja Susanne Häggdahl 
Varajäsenet: Ralf Rusk, Jan-Erik Strandberg, 

Helena Sten, Alex Ravald, Linda Backgren-Holm ja 
Mona Gullblom.

Korsnäsin kirkonkylän vaalilautakunta
Mats Ståhl, pj., Mikael Lagerström, vpj., Pia 

Södergran, Michaela Andtsjö ja Christina Ravals 
Varajäsenet: Marit Blomqvist, Birgitta Mannfolk, 

Eelis Kammonen, Håkan Fiskars ja Jan-Erik Åker-
sten.

Harrströmin vaalilautakunta
Lars-Erik Mannfolk, pj. Karl-Erik Juthborg, vpj., 

Gunilla Bylund, Britta A Nyfors ja Anneli Helene-
lund.

Varajäsenet: Tomas Backholm, Agneta Granskog, 
Christer Nordmyr, Christer Karlsson ja Dennis Wide

Taklaxin vaalilautakunta
Ulf Vägar, pj., Stefan Vestén, vpj., Anette Bjur-

bäck, Tom Westerholm pj Anna Granås.
Varajäsenet: Marina Sandholm, Niclas Björkqvist, 

Rosita Eklund, Andreas Sandholm ja Katarina Wes-
terlund.

Vaalitoimikunta; Lärknäs/ Annahemmet, 
Buketten

Clas Westerholm, pj., Britta A Nyfors, vpj ja 
Helena Sten.

Varajäsenet: Berit Böling, Michaela Andtsjö ja 
Bengt Holtlund.



40

KORSNÄSNytt
K

o
r
s
n

ä
s
in

 U
u

t
is

e
t

Kuulutus

Korsnäs
EDUSKUNTAVAALIT sunnuntaina 14.4.2019 klo 9-20. Korsnäsin kunnan äänestysalueet 

ja äänestyspaikat ovat seuraavat:
Äänestysalue:  Äänestyspaikka:
No 1 Molpe   Molpe skola, Sjövägen 49
No 2 Korsnäsin kky  Kunnantalo, Rantatie 4323
No 3 Harrström  Harrström daghem, Gamla Strandvägen 193A
No 4 Taklax   Taklax skola, Taklaxvägen 620

Ennakkoäänestys 3-9.4.2019 välisenä aikana tapahtuu Korsnäsin kunnantalolla, Rantatie 
4323. Auki arkipäivisin klo 8-16 ja la-su klo 12-14. Lärknäsin/ Annahemmetin ja Bukettenin 
ennakkoäänestyksistä ilmoitetaan erillisillä kuulutuksilla kyseisissä laitoksissa.

Ilmoitus kotiäänestyksestä, tarkoitettu rajoitetusti liikkumis- ja toimintakyvyttömille ja niiden 
omaishoitajille, tapahtuu joko kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 2.4.2019 klo 16 
Keskusvaalilautakunnalle, Rantatie 4323, 66200 Korsnäs, puh. 06-3479 111.

Äänestyksessä äänestyspaikalla ja ennakkoäänestyksen yhteydessä äänestäjän on vahvistettava 
identiteettinsä. 

Korsnäsin keskusvaalilautakunta

Korsnäsin kunta
Rantatie 4323, 66200 KORSNÄS  |  Puh: 06-3479111  | Faksi: 06-3479190

Kunnankanslia on
SULJETTU

kiirastorstaina - 2. pääsiäispäivänä
(torstaina 18.4. - maanantaina 22.4.)

Tiistaina 23.4. normaali aukioloaika klo 8-16

KorsnäsNytt jäänyt 
tulematta?

Vuoden vaihteesta lähtien  
KorsnäsNytt-lehden jakelun 
hoitaa PPP Finland Oy, joka hoitaa 
myös päivälehtien aamujakelun 
kunnassa.
Olkaa hyvä ja ilmoittakaa kun-
nankansliaan, ellette saa lehteä 
ilmoitettuna päivämääränä. Puh. 
06-3479 111, sähköposti: info@
korsnas.fi.


