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Företag i Korsnäs 
År 2019 har utsetts till företagsamhetens år i 
Korsnäs kommun.  
Som ett led i uppmärksamheten vill vi lyfta fram 
de företag som verksamma och erbjuder tjänster i 
Korsnäs kommun. En lokal företagskatalog presen-
teras på sidorna 30-34 i detta KorsnäsNytt. 
Kom ihåg att anlita våra lokala företagare!  
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Vårligt före  
i Korsnäs

Jag tror att många med mig hade gett upp hoppet om 
Strandvägen. Så fort man läste en rubrik i Vasabladet om 
hur lite pengar vårt vägverk har för beläggningsarbeten till 
sommaren 2019 så kunde man ju räkna ut att det såg dåligt 
ut för just våran huvudväg. I kommunstyrelsen hade vi 
också berett ett ärende om hur vi kunde i så fall, använda de 
budgeterade investeringsbeloppet för Strandvägen till andra 
ändamål. Men knappt hann ”bläcket” torka på styrelsens 
beslut så får jag ett efterlängtat samtal från vägverksdirek-
tör Anders Östergård, där han meddelade den goda nyheten 
att man ändå hittat medel för att kunna lägga ca 9 km ny 
beläggning på sträckan Molpe-Korsnäs. Vilken underbart 
glad påsknyhet det blev av det samtalet!

Från kommunens sida får vi tacka alla som orkat lyssna 
på våra argument för att förbättra Strandvägen, liksom de 
som bistått oss vid olika uppvaktningar i ärendet. Extra 
stort tack till det goda partiöverskridande samarbetet kan 
tillställas Joakim Strand och Mats Nylund från SFP och 
Jutta Urpilainen och Kim Berg från SDP. Samarbetet med 
företagarföreningen och med Henry Backlund har också 
varit inspirerande och det är få kommuner förunnat att ha 
företagare som också själva är beredda på att investera i 
statlig infrastruktur. Tillsammans kan vi göra mycket gott 
för vår hembygd!

Men jobbet slutar inte här, med de budgetmedel som 
vägverket har för sommaren 2019 så är det bara 140 km 
väg i Österbotten som kan likt Strandvägen få ny belägg-
ning. Det är på tok för lite i ett landskap där exportindustrin 
drar och varor ska transporteras vidare till slutdestinatio-
ner runt om i världen. Vi behöver mera pengar till våra 
vägar och jag tror att våra nyinvalda riksdagsledamöter 
blir ett bra tillskott i bevakningen av Österbottens intres-
sen nationellt. 

Riksdagsvalet
Riksdagsvalet blev en rysare och även om det för Öst-

erbottens del slutade väl så har vi all orsak att fundera 
över varför missnöjespartierna får så stora framgångar 
runt om i världen. De ökande samhällsklyftorna och de 
många som marginaliseras i vårt samhällssystem utgör 
en bra grogrund till allehanda missnöje. Där är den stora 
utmaningen tror jag inför den kommande riksdagsperio-
dens regering. Vi får inte låta folk tappa tron på systemet!

Smarta små byar
På ett evenemang i Skåne i början av april, hade jag 

förmånen att höra New Zeeländaren Dale Williams tala 

om befolkningsstrukturen och hur han resonerade och 
jobbade med ungdomarna. Jag slogs av hur fel vi resone-
rar i vårt land kring befolkningsstrukturen. Vi går på om 
hur besvärligt och dyrt det kommer att bli när det blir så 
många gamla och skröpliga människor i vårt land. Hur 
besvärligt det blir för samhällsekonomin, hur höga skat-
ter vi kommer att få osv. Ja, vi riktigt målar upp bilden 
av katastrof i vårt land, sedan funderar vi varför våra 
ungdomar flyttar utomlands? Ja, jag säger bara, är det så 
konstigt det? Fråga av ungdomarna om de tycker att det 
finns framtidsmöjligheter i vårt land, i våra hemtrakter, 
och de flesta kommer helt logiskt att svara nekande. Nej i 
våra trakter kommer det att gå åt skogen, det kan man läsa 
varje dag i nyheterna.

Där är problemet, vi måste få våra ungdomar att trivas 
och se möjligheterna med vår hembygd för att vi ska få 
dem att stanna kvar. Vi har dessutom inte råd att förlora 
ungdomarna till andra länder, eftersom vi behöver varje 
kotte. Med en arbetslöshet som ligger på 2-4 % och med 
företag som ropar efter kompetent arbetskraft så behöver 
vi få en politik som sätter focus på det som vi behöver. Vi 
behöver ge barn och unga en god uppväxt och utbildning 
och en framtidstro. 

Tänk vad skönt att resa hem från Skåne med den insik-
ten i bagaget att här i Korsnäs har vi åtminstone värdesatt 
våra barn och ungdomar med en utbildningssektor som 
ännu har de resurser som behövs för en bra start i livet. 
Dessutom har vi förmånen att ha lokalpolitiker som har 
förstått det här betydligt tidigare än vad jag har gjort. 

Christina Båssar, kommundirektör
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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.

Den smarta lilla byn
Genom Finlands Kommunförbund har de 

svenskspråkiga kommundirektörerna erbjudits 
möjlighet att delta i evenemanget ” Smart Little 
Village” i Skurup, Sverige 3-4.4.2019. 

Evenemanget riktade sig till de, som jobbar med och 
har intresse av samhällsutveckling i mindre kommuner. 
Temaområdena är högaktuella även för Korsnäs kom-
muns del.

Kommunstyrelsen godkände 25.3.2019 att kommundi-
rektör Christina Båssar deltar i evenemanget.

Programmet utgjordes av samhällsutveckling på kom-
munal nivå:

• Kan man genom samver-
kan och beteendeändringar 
skapa attraktiva boende, 
kultur och service samt på 
så vis bidra till bibehållen 
natur och smartare infra-
struktur?

• Framtidens kommuninvå-
nare. Hur ser millenniege-
nerationen på framtiden? 
Vad attraherar unga entre-
prenörer till ett engagemang 
i mindre samhällen och 
kommuner? 

• Hur attrahera framtidens 
medarbetare. Hur skapar vi 
en attraktiv arbetsplats, hur 
leder vi framtidens medar-
betare? Hur kan vi utbyta 
kunskaper och erfaren-
heter mellan kommun och 
näringsliv?

Smart Little Village är ett initiativ som startades 
som ett LEADER-projekt i Skåne 2017. Grunden 
för initiativet är uppfattningen om angelägenheten 
av att satsa på små kommuner, små samhällen och 
landsbygden. Vi ser redan idag tecken på att den 
tydliga urbaniseringstrenden håller på att komplet-
teras med ökat fokus på områden utanför storstads-
regionerna inte minst i perspektivet av Agenda 2030 
mål om hållbar utveckling. Vi ser också parallellt en 
tydlig utveckling mot allt större ekonomisk ojämlikhet 
mellan storstadsregioner och landsbygd.

Från vänster Robert Nyman, kommundirektör i Ingå, Margareta Björklund 
Finlands kommunförbunds svenska informatör, Christina Båssar samt 
Peter Eyermann, grundare av konceptet Smart Little Village.
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H ä r o m d a g e n 
kom ett glädjande 
besked för bilisterna 
längs Strandvägen i 
Korsnäs. NTM-cen-
tralen i Södra Öst-
erbotten fick sig 
tilldelade 500 000 
euro för brådskande 
vägprojekt. Valet 
föll på Strandvägen 
i Korsnäs, eftersom 
den vägen är en av 
tre vägsträckor i 
regionen, som inte 
fick sommarhastig-
het i år för att vägen 
är för dålig. 

Det var Anders Öst-
ergård, direktör på 
NTM-centralen i Södra 
Österbotten, som kunde 
ge det glada beskedet åt 
Christina Båssar strax före påsk. 

- Ett glatt besked, som vi väntat på 
och kämpat för i flera år, konstaterar 
kommundirektör Christina Båssar.

Strandvägen får ny beläggning

Samarbete mellan NTM-centralen 
och kommunen

Enligt Anders Österberg räcker 500 
000 euro till att lägga ny asfalt på den 
ungefär nio kilometer långa sträckan 
från Molpe till Korsnäs. Kommunen 
har 150 000 euro för Strandvägen i 
årets investeringsbudget. 

- För kommunens andel kan den 
asfalterade sträckan förlängas söderut 
förbi kommuncentrum, eller också 
förbättras trafiksäkerheten i Molpe-
korsningen med en refug, eftersom 
hastighetsbegränsningen på 60 km/h 
inte respekteras tillräckligt, funderar 
Christina Båssar.

Beläggningsarbetet ska preliminärt 
vara klart i september i höst.

LÅNGLIVADE LÄROPLANSBEKYMMER

 DET VAR VÄL ÅR
1517 SOM LUTHER 
SPIKADE UPP 
 SINA TESER?

Lapptäcket på Strandvägen mellan Molpe och Korsnäs kyrkby blir utbytt mot ny 
beläggning i sommar. Foto: Kenth Nedergård
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Nr Namn Förh. Molpe Molpe vald. Förh. Korsnäs Korsnäs vald. Harrström Taklax Totalt

Parti: Perussuomalaiset r.p., Sannfinländarna r.p.
4 Juurakko, Petri 1 1
8 Keränen, Ulpu 1 1

10 Kurikka, Leena 1 1
15 Mäkynen, Jukka 1 1
17 Peltokangas, Mauri 3 1 4
19 Westerholm, Micael 2 2 3 7

Totalt 0 0 6 1 3 5 15

Parti: Svenska folkpartiet i Finland r.p. / Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
44 Henriksson Anna-Maja 5 20 29 28 5 17 104
45 Ingo, Christoffer 3 1 3 15 7 2 31
46 Jungell, Ida-Marie 1 1
47 Mahdi, Ramieza 2 1 2 5
48 Nedergård, Kenth 5 4 2 3 1 5 20
49 Nikkari-Östman, Leena 1 2 3 6
50 Norrback, Anders 6 38 67 135 65 84 395
51 Ollikainen, Mikko 22 193 60 160 85 86 606
52 Rosengård, Nanna 1 3 1 1 6
53 Sjöskog, Niclas 3 1 2 1 1 8
55 Somppi, Sari 4 7 7 3 21
57 Strand, Joakim 1 24 8 18 2 8 61
58 Österdahl, Marjo 3 3 8 4 18

Totalt 48 291 187 369 180 207 1282

Parti: Vihreä liitto r.p., Gröna Förbundet r.p.
59 Ala-Kokko, Laura 1 1
60 Alaspää, jenna 1 1
67 Närvä, Tuula 1 1
68 Ojajärvi, Tuomas 2 2

Totalt 1 0 3 1 0 0 5

Parti: Kansallinen Kokoomus r.p. / Samlingspartiet r.p. 
81 Latvala, Jari 1 1
82 Meriläinen, Marko 0
83 Mäki, Tommi 2 2
86 Rajala, Katja 1 1
87 Ridanpää-Taittonen, Annu 1 1
88 Risikko, Paula 1 1

Totalt 0 0 0 2 3 1 6

Parti: Seitsemän tähden liike r.p. 
91 Hämäläinen, Ville 1 1

Totalt 0 0 0 0 0 1 1

Parti: Suomen Keskusta r.p. / Centern i Finland r.p.
103 Hautala, Lasse 1 1
104 Joensuu, Antti 1 1
107 Lahti, Risto 1 1
110 Lintilä, Mika 1 1
116 Rintamäki, Anne 1 1
117 Savola, Mikko 1 1

Totalt 1 1 2 0 2 0 6

Parti: Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.
120 Byskata, Leo 1 1
133 Östman, Peter 1 3 3 2 2 11

Totalt 0 2 3 3 2 2 12

Parti: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/ Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.  / 
135 Berg, Kim 2 6 6 1 2 17
137 Häggblom, Kari 1 1 2
141 Kock, Viktor 1 2 1 6 3 2 15
142 Korpinen, Ville 1 1
145 Mäkynen, Matias 2 2
148 Urpilainen, Jutta 1 3 2 6
149 West, Linnea 1 1
150 Åkers, Rebecca 1 3 4

Totalt 4 8 4 20 8 4 48

Parti: Vasemmistoliitto r.p. / Vänsterförbundet r.p.
151 Akinyemi, Aino 1 1 2
157 Lehto, Anneli 1 1
162 Pietilä, Roy 1 1
165 Sundqvist, Lisen 2 2 4

Totalt 0 1 3 2 2 0 8

Feministinen puolue r.p. 
167 Silvanne, Asta 1 1

Totalt 0 0 1 0 0 0 1

TOTALT
Riksdagsval 14.4.2019 Förh. Molpe Molpe vald. Förh. Korsnäs Korsnäs vald. Harrström Taklax Totalt

TOTALT 54 303 209 398 200 220 1384
Förkastade 0 0 4 2 0 2 8

Sida 1

Aktiva röstare 
i Korsnäs

Röstningsprocenten steg till 
hela 84,5 % i årets riksdagsval 
i Korsnäs – en ökning med 4,8 
procentenheter jämfört med 
förra valet. 

Totalt röstade 1382 Korsnäsbor. 
Totalt finns det 1675 röstberättigade 
Korsnäsborna bosatta i Finland. 

Harrström flitigaste röstare
Harrström återtog platsen som det 

flitigaste röstningsområdet i kom-
munen med ett röstdeltagande på 
88,5 %. Molpe kom två med 87,1 %. 
Kyrkbyn trea med 82,7 %. I Taklax 
röstade 81,3 % av de röstberättigade. 

Mikko Ollikainen populärast
Svenska folkpartiet var i traditionell 

ordning det parti som fick flest röster 
– totalt 1282 röster vilket motsva-
rade 92,8 % av samtliga röster. Näst 
störst parti i Korsnäs blev Socialde-
mokraterna med 48 röster (3,5 %), en 
svag tillbakagång jämfört med valet 
2015. Sannfinländarna fick 15 röster i 
Korsnäs och Kristdemokraterna blev 
fjärde med 12 röster. Vänsterförbun-
det erhöll 8 röster, Samlingspartiet 
6 röster, Centern 6 röster och Gröna 
förbundet 5 röster.

Klar röstkung i Korsnäs blev Mikko 
Ollikainen, som erhöll 606 röster, 
något färre än senast. Den största 
konkurrensen i år kom från Anders 
Norrback, som erhöll 395 röster i 
sitt första riksdagsval. Anna-Maja 
Henriksson var den tredje kandida-
ten som erhöll ett tresiffrigt röstetal; 
104 röster. Joakim Strand fick 61 
röster. Dessa fyra invaldes även från 
Vasa valkrets i den nya riksdagen och 
Sfp återerövrade därmed sitt fjärde 
mandat. 

Den som erhöll flest röster bland 
småpartierna i Korsnäs var nye 
riksdagsmannen Kim Berg från 
Socialdemokraterna med 17 röster. 
Kristdemokraternas riksdagsman 
Peter Östman fick 11 röster. Valkret-
sens röstkung Mauri Peltokangas 
från Sannfinländarna fick 4 röster i 
Korsnäs.
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AK-Plan Oy har utarbetat ett 
flertal skisser för Lärknäs. Pla-
neringskommittén har hållit 
möten arbetat vidare på dessa 
skisser. 

Nu finns skisser, som skall föras till 
kommunstyrelsen för godkännande. 
Nästa steg i planeringen för Lärknäs 
är att upphandla samtliga planerare 
för uppgörande av huvudritningar.

Tekniska nämnden föreslog 
8.4.2019 för kommunstyrelsen att 
de utarbetade skissritningarna för 
Lärknäs kan godkännas.

Kommunstyrelsen godkände 
15.4.2019 skissritningarna i enlighet 
med tekniska nämndens förslag.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    SITUATIONSPLAN 1:500            LÄRKNÄS SKISS              AK-PLAN 25.3.2019 

Skissritningar för Lärknäs

Illustrationen ovan visar fasaden 
mot söder.
Till höger syns situationsplanen 
över Lärknäs/Annahemmet.

Bovägen-Lillmaars bostads-
område i Korsnäs kyrkoby för-
storas och nya tomter erbjuds 
till försäljning. 

Bostadsområdet, som nu förstoras 
är ljust och inbjudande.  Områdets 
infrastruktur byggs som bäst och nya 
tomter har skapats. Totalt kommer 
sex nya egnahemshustomter och en 
radhustomt till försäljning i sommar.

Bovägen-Lillmaars ligger nära all 
samhällsservice, men ändå i en lugn 
omgivning.  Ett mycket gott boende-
alternativ.

Text och foto: Roger Bergström

Nya tomter på Bovägen-Lillmaars
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Behandlade byggnadslov 
och åtgärdstillstånd

Tillsynsnämnden har vid sitt sammanträde 23.4.2019 behandlat 
nedan antecknade ansökningar om byggnadslov och åtgärdstill-
stånd.

Byggnadslov
Byggare  Lägenhet  Ändamål
Kenneth Enlund  Harrström 10:96  Ändring av potatislager
  till maskinhall
Göran Mitts  Harrström 4:86  Bastu
Jorma Korhonen  Korsbäck 7:14  Ändring av fritidshus
  till bostad
Kenneth o Maria Stangrund Korsnäs 14:10  Bastu
Ralf Löfberg  Molpe 4:170  Bastu
Joakim Nygård  Molpe 876:4  Bastu

Åtgärdstillstånd
Byggare  Lägenhet  Ändamål
Kenneth Enlund  Harrström 10:96  Spannmålssilo
Tapani o Anna Koski  Harrström 7:8  Avloppssystem
Peter Björkqvist  Molpe 48:0  Inglasning terrass
Korsnäs kommun  Molpe 1:63  Växthus

Anmälningsärenden
Byggare  Lägenhet  Ändamål
Jorma Sihtola  Harrström 5:35  Grillkåta
Minna Björkman  Molpe 6:85  Växthus-orangeri
Charles Söderman  Molpe 35:5  Förråd

Rivningsanmälan
Ägare  Lägenhet  Vad rivs?
Anna-Lisa Back  Taklax 14:14  Äldre garagebyggnad

Undantagslov 
Ulla och Ulf Österroos äger tre 

intill varandra fastigheter som 
är belägna på Bräckskär-Fjärds-
bådan stranddetaljplan. Två av 
tomterna har beteckning RA 
(RNr 50:0 och RNr 51:0) och en 
tomt har beteckningen VL (RNr 
53:2).

Ulla och Ulf Österroos har anhållit 
om undantagslov för omfördelning 
av byggrätt och antal byggnader på 
fastigheterna.

Undantagslov söks för följande:
Fastighet RNr 51:0
• att det får finnas 4 byggnader på 

tomt 1 i kv. RA3: ett fritidshus, ett 
lager, en lada och ett häbre. (Den 
överskridande våningsytan på 15 m2 
dras av från fastighet RNr 50:0 totala 

byggrätt på 130 m2 likaså växthusets/
orangeriets våningsyta på 20 m2).

Fastighet RNr 50:0, beteckning RA
• att det får finnas 4 byggnader på 

tomt 2 i kv. RA2 (en bastu, två gäst-
stugor samt ett förråd).

Fastighet RNr 53:2,beteckning VL
• att orangeriet/växthuset får kvar-

stå på sin nuvarande plats, den över-
skridande våningsytan dras av från 
fastighet RNr 50:0 såsom tidigare 
nämnts.

Den totala byggrätten på 260 m2 för 
båda fastigheterna RNr 51:0 och RNr 
50:0 får inte överskridas.

Kommunstyrelsen i Korsnäs avgör 
ärendet eftersom det handlar om 
avvikelse från planbestämmelserna. 

Undantagslov beviljades
Tekniska nämnden föreslog 

8.4.2019 att kommunstyrelsen att 
undantag i enlighet med 171 § och 
172 § MBL kan beviljas. Nämn-
den anser att det inte finns något 
hinder i beviljandet av undantagslov. 
Våningsytan överskrids med 15 m2 
på fastighet RNr 51:0, men den totala 
byggrätten för fastigheterna RNr 51:0 
och RNr 50:0 tillsammans överskrids 
inte. Tekniska nämnden anser att det 
inte finns något hinder att utöka anta-
let separata byggnader från högst 3 
till 4 på de två RA-tomterna, dess-
utom är dessa tomter belägna djupt 
inne i en vik med minimal påverkan 
på strandlandskapet. Grannarna har 
inget att anmärka på ansökan.

Kommunstyrelsen godkände 
15.4.2019 undantagslovet i enlighet 
med tekniska nämndens förslag.

Representant till 
bolagsstämma

Korsnäs kommun har teck-
nat 10 aktier i det gemensamma 
kommunala bolaget TeeSe 
Botnia Oy Ab, i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut § 
51/2018.

Bolagets egentliga bolagsstämma 
hålls den 16 april 2019 kl.13.00 i 
Vasa. 

Kommunstyrelsen utsåg 25.3.2019 
Christina Båssar till ordinarie repre-
sentant och Caroline Westerdahl till 
ersättare vid bolagsstämman.

IT-ansvarig
Befattningen som IT-ansvarig 

(100 %) har varit lediganslagen. 
Den som valdes till tjänsten tack-

ade nej och tjänsten kommer att utan-
nonseras på nytt till hösten. Under 
sommaren sköts uppdraget av Tobias 
Andtfolk. 
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utdelning

Kommunstyrelsen beviljade 
15.4.2019 var sitt stipendium 
om 350 euro/studerande för vår-
terminen 2019 ur Silverbergs 
stipendiefond till 33 sökanden. 

Sammanlagt 36 st sökanden har 
inlämnat ansökan om stipendium för 
vt 2019. Tre av de sökande stude-
rande uppfyller inte kraven gällande 
erhållande av stipendium. 

Följande studerande erhöll stipen-
dium: Bosnjakovic Nedim, Bäckman 
Elias, Bäckman Hanna, Bäckman 
Rickard, Eklund Sara, Grahn Viljam, 
Granholm Linnéa, Haga Kim, Hägg-
dahl Emma, Häggdahl Richard, 
Häggdahl Simon, Häggqvist Nico, 
Juthborg Johanna, Kuusk Kaspar, 
Lågas Jolly, Löfgren Emilia, Mat-
tans Karolina, Mattlar Janice, Meh 
Oo, Nilsson Jakob, Nordlund Björn, 
Nordmyr Anders, Nyström Alexan-
der, Reinilä Emelie, Sandholm Simon, 
Stenbäck Tilde, Svartgrund Rickard, 
Törnroos Christoffer, Åbacka Felicia, 
Åkersten Amanda, Österberg Robin, 
Östling Jasmine och Östman Lovisa.

Utdelning ur Korsnäs kommuns 
stipendiefond

Åtta studerande har ansökt om sti-
pendium ur Korsnäs kommuns sti-
pendiefond. En sökande uppfyller 
inte kraven för att erhålla stipendium 
ur fonden. Kommunstyrelsen beslu-
tade 15.4.2019 att till de sju sökande 
som uppfyller kraven utdela ett sti-
pendium om 105 euro för vårtermi-
nen 2019. 

Följande studerande erhöll stipen-
dium: Granholm Alice, Höglund 
Robin, Kulp Evelina, Långström 
Jenny, Nedergård Benjamin, Nilsson 
Sara och Westerdahl Janina.

Ekonomiskt stöd 
för forskningschef

Kommunstyrelsen beviljade 
20.8.2018 ett bidrag om 500 euro 
totalt under en femårsperiod för 
en professur i regionalvetenskap 
med inriktning välfärdsstudier.

Professuren i landsbygdsforskning 
har funnits i två 5-årsperioder med 
början 2006 och avslutande i juli 
2016. För en ny femårsperiod har 
medel sökts och beviljats från olika 
stiftelser och samfund. Den reste-
rande summan på för hela femårs-
perioden söks från de österbottniska 
kommunerna. 

Forskningschef
Enligt ett brev daterat 3.4.2019 

kommer Åbo Akademi efter interna 
förhandlingar att anställa en forsk-
ningschef i regionalvetenskaperna 
med inriktning välfärdsstudier. Efter-
som en forskningschef inte motsva-
rar den professur som var tänkt i 
den donation som kommunstyrelsen 
i Korsnäs tidigare tagit ställning till, 
önskar Åbo Akademi att få kommu-
nens besked om bidraget kan använ-
das för detta ändamål.

Kommunstyrelsen godkände 
15.4.2019 att Korsnäs kommuns 
bidrag om 500 euro totalt även kan 
användas till tjänsten som forsk-
ningschef.

TeeSe Botnia Oy Ab har 
påbörjat förberedelserna kring 
upphandlingen av färska grön-
saker, frukt, potatis, livsmedel 
samt grossistprodukter (bl.a. 
charkuteriprodukter, tillagad 
mat, torrvaror, konserver, läs-
kedrycker, färska bär samt 
frysta matvaror, bär, frukt och 
glass). Nya avtal planeras ingås 
fr.o.m. 3.6.2019 och gälla ca 4 år.

Korsnäs kommun deltar idag i den 
gemensamma upphandlingen för 
livsmedel och grossistprodukter samt 
mjölkprodukter. Nuvarande avtal har 
ingåtts för tiden 2.10.2015 och tills-
vidare. Korsnäs kommun har inte 
deltagit i den gemensamma upphand-
lingen av färska grönsaker och frukt 
samt potatis.

Valios nuvarande avtal gällande 
mjölkprodukter fortsätter att gälla 
tillsvidare och konkurrensutsätts vid 
senare tillfälle.

Kommunstyrelsen beslutade 
25.3.2019 att Korsnäs kommun:

• deltar i den gemensamma upp-
handlingen av livsmedel och 
grossistprodukter,

• inte deltar i den gemensamma 
upphandlingen av färska grön-
saker, frukt och potatis i detta 
skede, vid behov kan kommu-
nen ansluta sig till detta avtal 
senare under avtalsperioden,

• deltar i den gemensamma upp-
handlingen av mjölkprodukter

Upphandling av möbler
TeeSe Botnia Oy Ab har påbör-

jat förberedelserna kring gemensam 
upphandlingen av möbler. Nya avtal 
förbereds för daghemsmöbler, skol-
möbler, kontorsmöbler och möbler 
för allmänna utrymmen samt vård-
möbler.

Kommunstyrelsen i Korsnäs anslöt 
sig till nuvarande avtal för den 
gemensamma 

upphandlingen gällande möbler 
2016. Nuvarande gemensamma upp-
handlingsavtal har ingåtts för tiden 
1.9.2015 och gäller tillsvidare.

Gemensamma upphandlingar 
Kommunstyrelsen beslutade 

25.3.2019 att Korsnäs kommun:
• ansluter sig till de upphand-

lingsavtal för daghems- och 
skolmöbler, som TeeSe Botnia 
Oy Ab förbereder och skall 
träda i kraft från hösten 2019

• i ett senare skede kan besluta 
om att ansluta sig till upp-
handlingsavtalen gällande 
kontorsmöbler och möbler för 
allmänna utrymmen samt vård-
möbler.
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Vill du glädja någon 
och göra deras dag 
mer meningsfull? 

Kom med som frivillig vän till 
Lärknäs och Annahemmet!

Har du passligt att stöda oss en 
timme i månaden så är gott nog. Vi 
tacksamma över allt stöd och det är 
helt upp till dig hur mycket du kan 
stöda. Kan du tänka dig att dela kaffe-
stunden med oss någon gång? Sitta 
med och samtala, diskutera händel-
ser från förr eller varför inte berätta 
någon trevlig vits. Är du mer praktisk 
och vill hjälpa oss med våra blomlå-
dor eller annat i trädgården? Då är du 
också välkommen. Kan du tänka dig 
att gå ut med någon, gå ut på en pro-
menad i trädgården eller varför inte 
sitta en stund i solen och äta glass.  

Ingen tidigare erfarenhet av vård-
arbete behövs, utan vi önskar bara 
mera vänner. Vårdare finns ju alltid 
på plats som tar hand om vården. 

Vi ordnar en första träff där vi till-
sammans kan fundera vad just du 
kan stöda oss med plus att vi natur-
ligtvis bjuder på kaffe och dopp. 

Första träffen ordnas måndag 
6.5 kl. 14. Har du frågor så 

tveka inte att ta kontakt med 
oss tel. 050 598 7010

Välkommen med! 

Lärknäs Guldkant
De boende på Lärknäs och Anna-

hemmet är glada och tacksamma 
över Lärknäs Guldkant. Lärknäs 
Guldkant förgyller vår vardag med 
bidrag för exempelvis musikpro-
gram, taxiresor till olika evene-
mang, ljusterapilampa osv. 

Lärknäs Guldkant är en fond som 
tagit emot medel av andra fören-
ingar, privatpersoner som donerat 
pengar vid sin födelsedag osv. Dessa 
pengar används sedan för boende på 
Lärknäs och Annahemmet. 

Fonden Buketten Silverstrå finns för 
verksamheten kring Buketten-områ-
det och fungerar på samma sätt som 
Lärknäs Guldkant.

Korsnäs Kommun handhar fonden 
och har man frågor kring fonden så 
kan man kontakta äldreomsorgsle-
dare Marina Westerlund tel. 06 347 
9149, 050 552 9621.

Vårhälsningar från Lärknäs 
 

Vårsolen lockade ut oss på terassen 
 

Rågbrödsbakning väckte många minnen och diskussioner
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Motion gällande  
Centralidrottsplan 
i Korsnäs

Vid fullmäktigemötet den 11 
februari 2019 inlämnade leda-
mot Roger Bergström en motion 
om att Centralidrottsplanen i 
Korsnäs inför sommarens invig-
ningsfest borde få ett nytt namn.

Enligt motionsställaren kunde en 
namntävling utlysas för detta ända-
mål.

Kommunstyrelsen tillsatte 
21.1.2019 en arbetsgrupp för att pla-
nera sommarens evenemang förutom 
världsarvsdagen. Evenemangsgrup-
pen fick i uppdrag att även sköta 
denna fråga.

Kommunstyrelsen föreslog 
15.4.2019 att evenemangsgruppen 
utlyser en namntävling samt inkom-
mer med förslag till nytt namn på 
Centralidrottsparken i Korsnäs. Det 
nya namnet förs sedan till fullmäk-
tige för godkännande innan namnet 
kan tas i bruk.

Enligt Lagen om små-
barnspedagogik har benäm-
ningen barndagvård ersatts 
av småbarnspedagogik. Nya 
yrkesbenämningarna inom 
småbarnspedagogiken ska 
börja tillämpas. 

De nya yrkesbenämningarna är 
lärare inom småbarnspedagogik 
(tidigare barnträdgårdslärare), soci-
onom inom småbarnspedagogik, 
barnskötare inom småbarnspeda-
gogik och speciallärare inom små-
barnspedagogik.

Bildningsnämnden föreslog 
27.11.2018 att de nya benämningarna 
ska fastställas i Korsnäs kommun och 
införas i förvaltningsstadgan. 

Kommunstyrelsen fastställde de 
nya yrkesbenämningarna 25.3.2019 
och godkände befattningsbeskriv-
ningarna. 

Ledare för småbarnspedagogiken
Titeln barnomsorgsledare ändras i 

Korsnäs. Bildningsnämnden föreslog 
27.11.2018 att den nya yrkesbenäm-
ningen blir Chef för småbarnspeda-
gogik.

Lönekommittén föreslog 11.3.2019 
att yrkesbenämningen för barnom-

Nya yrkesbenämningar
sorgsledaren ändras till ledare för 
småbarnspedagogiken.

Kommunstyrelsen beslutade 
25.3.2019 att yrkesbenämningen 
för barnomsorgsledaren ändras till 
ledare för småbarnspedagogiken. 

Förvaltningsstadgan uppdateras 
och förs till kommunfullmäktige för 
godkännande.

Föreståndare vid Lärknäs-Annahemmet
Vård- och omsorgsnämnden före-

slog 11.9.2018 att tjänsten som 
föreståndare vid Lärknäs-Anna-
hemmet omändras till en tjänst med 
benämningen Enhetsledare för 
Lärknäs-Annahemmet.

Vård- och omsorgsnämnden fast-
ställde den uppdaterade befattnings-
beskrivningen. Behörighetskravet för 
tjänsten är examen på yrkeshögsko-
lenivå inom social- och hälsovårds-
branschen (ex. sjukskötare, socionom 
eller geronom). Därtill språkkrav i 
enlighet med språkstadgan.

Kommunstyrelsen godkände 
25.3.2019 att tjänstebenämningen 
enhetsledare för Lärknäs-Annahem-
met tas ibruk. Förvaltningsstadgan 
uppdateras och förs till kommunfull-
mäktige för godkännande. 

Kyrkobyvägen städas snyggt 
efter vinterns stora trädfäll-
ning.  Kulturvägen öppnar sig 
fint gentemot vägfararna och 
bebyggelsen.

Den tidigare så berömda och upp-
skattade sommargrönskan längs Kyr-
kobyvägen inväntas även i år men nu 
i en ny skepnad.

Nu pågår stubbfräsningen som 
omfattar 123 stubbar.  Spånet tas om 
hand av entreprenören Lybäck jobb-
service inom maj månad.    

En plan för plantering av ersättande 
björkar är under arbete. De nya träden 
kommer att planteras längre bort från 
vägområdet in på fastigheterna. 

Planen kommer att skickas ut till 
fastighetsägarna, som får bestämma 
om man önskar nyplantering eller 
inte på sin tomt.

K
o
m

m
u

n
a
l
 i
n

f
o
r
m

a
t
io

n

Foto: Roger Bergström

Stubbfräsningen ska vara klar inom maj månad.

Kulturvägen Kyrkobyvägen i ny skepnad
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För nyblivna företagare är synlighet 
A och O. Förutom en professionell 
grafisk identitet är det viktigt att redan 
från start ha en sökoptimerad, snygg 
och användarvänlig hemsida, en säker 
och synkroniserad e-post samt kanske 
också köra igång marknadsföringskam-
panjer på sociala medier. I samarbete 
med Vasaregionens Nyföretagscentrum 
Startia erbjuder korsholmsföretaget 
Webcore startpaket i form av nyckel i 
hand-lösningar.

Webcore grundades för snart 20 år 
sedan i Solf som en bifirma till Agrolink. 
Med Joakim Östman i spetsen sysselsätter 
företaget idag fem personer och erbjuder 
sina företagskunder flexibla lösningar i 
kombination med personlig service. Tjäns-
terna omfattar det mesta inom IT och 
kommunikation.

– Vi har lång erfarenhet och driver 
själva flera webbshopar, vilket gör att vi 
även har erfarenhet ur kundperspektiv. 
Det är även vi som driver annonsportalen 
Findit.fi, och tillsammans med Startia har 
vi nu sammanställt ett startpaket för att 
företagare snabbt ska bli synliga på nätet, 
inleder Östman.

Startpaket för nya företagare
I startpaketet ingår registrering av ett 

domännamn, uppsättning av en komplett 
hemsida utgående från kundens eget 
material samt hosting av sidan. Tillgång till 
besöksstatistik ingår självfallet.

– Eftersom vi använder oss av Open 
Source-lösningar och gör hemsidorna i 
Wordpress, kan kunden själv sköta den 

V
A

S
E

K
 in

f
o
r
m

e
r
a
r

löpande uppdateringen av sidan om hen 
vill. Vid behov kan vi även ta hand om den 
grafiska designen av hemsidan, tillägger 
Östman.

Samarbetet med Nyföretagscentrum 
Startia ger även nyblivna företagare 
möjlighet att skaffa förmånliga och säkra 
e-post system.

Webcore kan även stå till tjänst med 
system och kommunikationslösningar för 
hantering av webbshoppar, analys och 
SEO, marknadsföring, kundtjänst, molnt-
jänster samt ekonomisystem anpassade 
för små och medelstora företag.

– Vi är återförsäljare och integration-
spartner av Briox ekonomisystem som 
omfattar moduler för både fakturering 
och bokföring, order och inköp, tidsredo-
visning, arkiv, CRM med mera. Dessutom 
kan vi erbjuda hosting-tjänster, det vill 
säga webbhotell, på våra egna servrar som 
finns i våra egna lokaler – i ett brandsä-
kert före detta bankvalv, berättar Östman 
vidare.

Som den lokala leverantör Webcore 
utgör, ger man personlig och kundnära 
support enligt behov.

– I vår support svarar en person – inte 
en telefonväxel. Vi finns nära på alla sätt, 
poängterar Östman.

Nätverk av experter
– Startia behöver ett bra nätverk av 

olika experter inom de områden där nybli-
vna företagare ofta behöver hjälp. Synlig-
heten är en sådan, anser Tommi Virkama, 
direktör på Startia.

– Vi är glada över att kunna erbjuda 
även Webcores tjänster åt våra kunder. 
En nybliven företagare tänker ofta på 
sina kostnader speciellt i startskedet och 
nu finns ett nyckeln i hand-koncept, där 
kunden vet vad hen får och till vilket pris, 
tillägger han.

Läs mera om Startias expertpartner 
och boka en tid till företagsrådgivning på 
www.vasek.fi.

Företagets hemsidor som lokal 
och kundnära nyckelfärdig tjänst
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Före och efter bild från Tjärlax – Kalax (södra delen av förrättningsområdet).Färglagt enligt areal på 
skiftet; 0-2ha = röd, 2-3ha = ljusröd, 3-5ha = gul, 5-10ha = blå och 10<ha = grön

Jordbruket är under ständig 
utveckling. Det var inte länge 
sedan hästarna var de som stod 
för dragjobbet på våra finländ-
ska åkrar. Själv är jag så pass 
ung att jag enbart hört historier 
om detta, mina egna föräldrar 
hör till den barnaskara som 
ännu hann se hästarnas arbete. 

För drygt hundra år sedan intro-
ducerades de första traktorerna, och 
det tog inte länge innan de fullstän-
digt hade tagit över hästarnas jobb. 
Med hjälp av traktorerna kunde man 
börja använda större arbetsredskap 
på åkern, effektiviteten ökade mar-
kant. Efter det har utvecklingen bara 
framskridit, jordbruksmaskinerna har 
hela tiden blivit större och effekti-
vare. Redan idag finns det traktorer 
som med hjälp av satellitbaserade 
navigationssystem delvis kan styra 
av sig själva på åkrarna. Alltså på ca 
hundra år har vi gått från hästar till 
självstyrande traktorer. Hur ser det ut 
hundra år längre in i framtiden? Ett 
faktum är att det finländska jordbru-
kets lönsamhet har visat en nedåt-
gående trend under hela 2000-talet. 
Detta är en huvudorsak till att antalet 

aktiva gårdar i Finland har minskat. 
Då det vid generationsskifte inte fun-
nits någon som varit intresserad av 
att ta över gården så har åkermarken 
sålts eller blivit utarrenderat. Enligt 
statistikcentralen så bestod medel-
gården i Finland år 1995 av 23ha 
åker, medelgården år 2018 bestod 
av 48ha åker.  Denna ökning ser ut 
att fortsätta. Antalet jordbrukare som 
har fyllt 70 år ökar, ungefär var fjärde 
jordbrukare är över 60 år. Endast 16% 
av jordbrukarna är under 40 år. Trots 
att åkerarealer per gård ökar så ökar 
inte basskiftesstorleken. Åkrarna kan 
ofta vara små och otympligt formade, 
plus att de är utspridda långt från 
brukscentrat. Det här medför extra 
produktionskostnader eftersom de 
moderna maskinerna inte kan använ-
das maximalt, en stor del av tiden 
befinner de sig dessutom på vägen 
istället för på åkern. Ett verktyg för 
att motverka detta är ägoreglering, 
med vars hjälp man kan få ner pro-
duktionskostnaderna och alltså öka 
på lönsamheten. Det är i slutändan 
lönsamheten som ger våra jordbru-
kare motivation till att även i framti-
den förse oss med inhemska råvaror.

Vad är ägoreglering och hur går det 
till?

Ägoreglering är ett sätt att moder-
nisera åkerskiftenas struktur och 
förbättra markanvändningen på 
landsbygden. Ägoreglering utförs i 
samarbete med markägare, Lantmä-
teriverket och andra experter såsom 
torrläggningsexperter. Vid ägoregle-
ring av åker så förstoras skiftesstorle-
ken genom att slå samman utspridda 
åkerskiften till större enheter och 
placera dem närmare brukscentrat. 
Med hjälp av regleringen kan man 
minska på jordbrukarnas lantbruk-
strafik, odlingskostnader och den 
tid som markägarna lägger ner på 
odlingen. Förutom att regleringen 
påverkar jordbrukarna så påverkar 
den även miljön. Utsläppen mins-
kar och trafiksäkerheten ökar. Det är 
markägarnas behov som är utgångs-
punkten för ägoregleringen och pla-
neringen. Finns det ett stort intresse 
och stora möjligheter till en förbätt-
ring på området, så kan man utföra en 
ägoreglering på ett enhetligt område. 
I en sådan här ägoreglering kan stat-
ligt stöd till förbättring av vägför-
bättrings- och torrläggningsprojekt 

Ägoreglering är att satsa i framtiden
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beviljas. I nuläget kan staten stå för 
50% av kostnaderna för dessa. Om 
behovet av ägoreglering endast berör 
ett mindre antal markägare så kan 
den genomföras som en lättare vari-
ant endast mellan de som är intres-
serade. I denna typ av ägoreglering 
gör man inga förbättringar av väg- 
och torrläggningsnätet. Det är heller 
ingen skillnad hur långt avståndet är 
mellan de åkerskiften som byts i ägo-
regleringen. Innan en ägoreglerings-
förrättning startar så gör man alltid en 
för markägarna kostnadsfri behovsut-
redning. Denna görs för att undersöka 
vad som är det bästa alternativet och 
för att undersöka om projektet är eko-
nomiskt lönsamt. Även planeringen 
är gratis, det är först när man med 
markägarnas understöd har fastställt 
skiftesplanen som Lantmäteriverket 
börjar debitera för förverkligandet av 
planen. De kostnader för ägoregle-
ringen som tillfaller markägarna för-
delas mellan dem i enlighet med den 
nytta som de erhållit.

Praktiska exempel
I Övermark har en behovsutred-

ning nyligen blivit gjord, och som 
bäst håller man på med att färdig-
ställa skiftesplanen. I förrättningen 
deltar inte alla markägare, av de som 
deltar så finns det även sådana som 
inte deltar med hela sin areal. De 
markägare som redan har sina åkrar 
på lagom avstånd och inte så splitt-
rat behöver inte delta. Tanken på att 
byta bort eller sälja mark som varit i 
släktens ägo i flera generationer kan 
vara mycket känslosam. Men ägoreg-
leringen behöver som sagt inte gälla 
hela gården.

Ett exempel på en färdig ägoreg-
lering är den i Tjärlax - Kalax som 
avslutades år 2015. Förrättningsom-
rådet innehöll 1004 ha åkermark, 
varav 400 ha bytte ägare. Därtill bytte 
20 ha skogsmark ägare. Resultatet : 
basskiftesstorleken ökade från 1,37ha 
till 2,24ha, basskiftesantalet mins-
kade från 721st till 449st, medelav-
ståndet minskade från 2,92km till 
2,34km, trafik/gång till alla skiften 
minskade från 2105km till 1051km.

Läget i  Korsnäs 
I Korsnäs finns i dagsläget omkring 

80 stycken jordbrukare. Den totala 
åkerarealen är 1980 ha, varav 650 
ha är utarrenderad. Antalet basskif-
ten är 1838 stycken. Medelstorleken 
per basskifte i Korsnäs är alltså 1,08 
ha. 63% av basskiftena är under 1 ha 
stora. 

Staten köper mark på ägoregle-
ringsområden

Finska staten/Ely-centralen köper 
gärna mark på ägoregleringsområ-
den eller i deras närhet. Huvudsakli-
gen köper man åkermark, men även 
skog kan intressera. För åkermarken 
betalas gängse pris på orten,vilket fås 
genom att undersöka köpeskillings-
statiken. Priset på skogen baserar 
sig på trädbeståndets värde och en 
värdering av större områden sköter 
vanligtvis skogsvårdsföreningen. 
Köpesumman betalas till säljaren som 
kontoöverföring två veckor efter att 
köpebrevet har undertecknats. Köp 
av statens mark kan ske även utanför 

ägoregleringsområdena. Man måste 
ändå kunna dra nytta av tilläggsmar-
ken i anslutning till någon pågående 
ägoreglering. Vid normala fastighets-
överlåtelser mellan privatpersoner så 
betalar säljaren 30% kapitalskatt på 
60% av försäljningspriset. Då marken 
säljs till staten/ELY-centralen betalar 
säljaren 30% skatt på endast 20 % av 
försäljningspriset. Vilket betyder att 
överlåtelsevinsten beskattas med en 
tredjedel när mark säljs åt staten jäm-
fört med försäljning mellan privatper-
soner. Om kapitalinkomst överstiger 
30 000 € är kapitalskattesatsen 32 %. 
Försäljning åt staten leder till att man 
säljer åt en opartisk part. 

Blev ni intresserade av ägoregle-
ring och vill veta mera om hur det 
fungerar idag? Det kostar inget att 
fundera.

Kontakta:
Andreas Remahl, förrättningsin-

genjör vid lantmäteriverket i Vasa
Telefon : 050 468 1707
E-post : andreas.remahl@lantma-

teriverket.fi

. Kartbilden är från södra delen av Korsnäs kommun och beskriver 
dagsläget. Ganska snabbt kan man konstatera att det är mycket rött 
och ljusrött på bilden, alltså åkerskiften som är under 3 ha. 
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KORSNÄSDAGEN 2019
RESERVERA LÖRDAG 10.8 FÖR KORSNÄSDAGEN 

 
Årets stora folkfest för hela familjen med fint  

program och många aktiviteter 
PÅ NYA SPORTPLANEN 

 
Arr. Korsnäs kommun, evenemangskommittén.

Namntävling för idrottsplanen i Korsnäs
Inför Korsnäsdagen 10.8.2019 utlyser evenemangskommittén en namntävling för nya 
idrottsplanen i Korsnäs. 
Idrottsplanen har funnits bredvid skolan sedan 1983. År 2010 förnyades gräsplanen 
under Korsnäs FFs ledning. Den nya takförsedda läktaren byggdes 2017 och rymmer ca 
250 personer. Slutligen anlades nya allvädersbanor 2018-2019. Ännu i vår skall linjerna 
för banorna målas.  
Nu behöver vi verkligen få ett namn på denna viktiga samlingsplats i kommunen. 
Lämna in ditt namnförslag senast 10.5.2019 till Idrottskansliet i Korsnäs, Strandvägen 
4323, 66200 Korsnäs eller per epost roger.lindholm@korsnas.fi 
 
Idrottsplanens namn: ____________________________________________

Avsändarens namn:  _____________________________________________

Adress: _________________________________________________________
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Karenni sommarfest i Molpe

Gruppen för arbetslösa 18-64 år! 
Gruppen för arbetslösa/daglediga (18-64 
år) som träffas på tisdagar i kommungår-
den kl. 13-15 fortsätter fram till 30.5.
Nya deltagare är välkomna med!

För mer information kontakta gärna: Maria 
Stenbacka 050 3297564
maria.stenbacka@korsnas.fi

Föreningsmässa på 
Korsnäsdagen

Korsnäsdagen firas i år lördag 10.8 kl. 11-15 
på nya idrottsplan i Korsnäs. 
I samband med detta ordnar vi en fören-
ingsmässa där föreningarna kan visa upp 
sin verksamhet, ordna aktiviteter, ha för-
säljning m.m. 
 
Meddela Helena på fritidsavdelningen tfn. 
050-5910049 senast 31.5.2019 om er för-
ening kommer att delta och vilken typ av 
verksamhet ni kommer att ordna under 
dagen. 
 
Arr. Korsnäs kommun/Fritid

Karenni Society Finland r.f. ordnar 
sommarfest den 14 – 16 juni 2019 i 
Korsnäs. 

Festen är en form av självständighetsfest 
och man firar sin 144:e nationaldag för Karen-
nifolket. Till evenemanget väntar de lokala 
arrangörerna gäster från Finland, Sverige, 
Norge, England, Irland och hemlandet Burma. 
Totalt väntas ca 600 – 700 personer besöka 
sommarens evenemang. Karennifesten har 
även tidigare firats i Korsnäs år 2010.

Sommarfesten inleds på fredag 14.6 med 
kvällsprogram och tävlingar för barn och 
ungdomar. På lördagen fortsätter programmet 
med fler tävlingar och program både i kyrk-
byn och Molpe. Kvällsfesten ordnas i Molpe 
paviljong.

På söndag 16.6 ordnas huvudfesten i Molpe 
paviljong med start kl. 10.00. Programmet 
består av presentationer av egen historia, 
traditioner, klädsel och dräkter samt musika-
liska inslag. Riksdagsman Mikko Ollikainen 
är inbjuden som festtalare och kd Christina 
Båssar hälsar från Korsnäs kommun.

Efter festprogrammet bjuds det på asiatisk 
buffet för festdeltagarna. Efter festlunchen blir 
fortsätter programmet med utställningar och 
uppvisningar.

Alla är välkomna att delta i programmet. 
Evenemanget är gratis, men frivilliga bidrag 
emottages.

Närmare information om programmet fås av 
Say Reh (tel 045-664 3948).
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i Molpe paviljong söndag 16.6.2019 kl. 10.00

Program med berättelser, historier, traditioner, 
festtal och musik
Asiatisk buffet
Utställningar och uppvisningar

Välkomna!
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Utställning i maj
Maj månads utställning är handarbeten och hantverk 
från Annika Westerbergs MI:kurser i Korsnäs. 
Utställningen är på plats vid öppningen 13.5 och visas 
en bit in i juni.

Öppethållningstider
Biblioteket övergår till sommaröppethållningstider 
juni-juli-augusti 
må och fre oförändrat kl. 12-19 
ti-to kl. 12-15

Vasa körfestival
Vasa körfestival on tour! 

Lördag 18.5. kl 14 i biblioteket, amerikanska barbers-
hopkören Double Date, inhemska sånggruppen Haikia 
och kammarkören Aiolos. 

En timmes konsert, fritt inträde.

KORSNÄSNEJDENS PENSIONÄRER r.f  i samar-
bete med BIBLIOTEKS/KULTURSEKTIONEN
Sommarens teaterresa sker 14.7 kl 19 till Ora-
vais teater vid Kimo bruk. 
Pjäsen ”Under liten himmel” är berättelsen om 
sömnpredikanten Maria Åkerblom, tiden före 
och efter inbördeskriget. Pjäsen har skrivits av 
Peter Snickars. 
Huvudroll: Alexandra Mangs 
Musik: Rickard Eklund 
Bearbetning och regi: Annika Åman
Buss, pausservering och biljett ingår i priset 40 
euro. Bindande anmälan görs till biblioteket tel. 
06 3479140 före 31.5.
Välkomna!

Elin Rusk & Agnes Forstenberg

Vi hyllar Edith Södergran

En poesiafton i regi av Therese Willstedt 
från Regionteatern Blekinge Kronoberg
i Växjö Sverige.
Korsnäs bibliotek 28.4. kl. 18.00
Teknik: Niclas Fransson.

Foton: Sofie Amalie Kloughart & SLS arkiv
Fritt inträde, lokal arr. Korsnäs bibliotek

Teaterresa till Kimo bruk
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I april ställde två konstnärer ut i biblioteket. 

Frank Hydén
Frank Hydén visade blyert-
steckningar, porträtt som 
detta, av baby Isabella. Fan-
tastiska bilder, fotografiskt 
detaljerade. Frank Hydén 
är en aktiv konstnär, hans 
nyaste verk kan bekanta sig 
med på hans blogg: frankhyden.blogspot.com.

Korsnäs kommunbibliotek, dvs biblioteket 
och bokbussen byter lånesystem och är stängda 
3-12.5.2019.

Det går inte att söka, låna om eller reservera böcker 
via bibliotekswebben under den tid som biblioteket är 
stängt. E-bokstjänsterna Elib och Ellibs  på www.fredri-
kabiblioteken.fi fungerar inte heller.

Inloggning med Korsnäs (ditt vanliga) lånekortsnum-
mer och pin-kod fungerar som vanligt efter systembytet.

Eventuella personliga användarnamn, lösenord, spa-
rade listor, betygsättningar och kopplade konton för-
svinner i samband med systembytet. 

Under stängningstiden, då konverteringen av biblio-
tekets databas sker, utbildas hela personalen i det nya 
systemet, så tyvärr är vi inte på plats i biblioteket mellan 
3-12.5. Inga aktuella lån förfaller under stängningstiden 

Viktigt Meddelande Från BiBlioteket !
och reserverade böcker och fjärrlån finns kvar. Om du 
har ett brådskande ärende som inte kan vänta till 13.5, 
går det att sända e-post till biblioteket@korsnas.fi eller 
till carola.backstrom@korsnas.fi, vi läser e-post dagli-
gen.

Eftersom bokbussamarbetet med Närpes stadsbiblio-
tek har upphört, separeras även databaserna. Samarbetet 
inom Fredrikabiblioteken fortsätter som tidigare. Kon-
takta Korsnäs bibliotek alltid när du söker någon bok 
eller annat material som du inte hittar då du söker i bib-
liotekets egen databas. (Närpes stadsbiblioteks material 
syns inte längre efter bytet.)

Returluckan invid ingången är i bruk hela tiden. 
Välkommen igen måndagen den 13 maj kl 12-19. 

Bokbussen fortsätter körningen från och med 21 maj 
som infaller en udda vecka.

En lyckad veteranfest för Malax och Korsnäs 
veteraner ordnades i i Korsnäs uf-lokal lördagen 
27.4. Ett femtiotal gäster deltog. 

Kerstin Westmalm
Kerstin Westmalm visade mål-
ningar, som denna färgstarka 
med blåklockor, en hälsning från 
sommaren som kommer! 
Hon visade även keramik i 
smakfull design.

Utställningar i april

Veteranfest
Årets tema: Det är tid att minnas! Festtalare var Markus 

West från Bergö. Sång och musik av Rainer Grandell. 
Roger Bergström fungerade som konferencier.

Konferencier Roger Bergström.          Välbesökt veteranfest med mat och program.               Festtalare Markus West. 

Foton: Christina Båssar
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KORSNÄS
På gång i

Malax-Korsnäs Hjärtförening och Finlands Röda Kors Korsnäs avdelning 
ordnar tillsammans en kväll med hjärtat i fokus. 

Kom och bekanta dig med 
• lätta gymnastikformer
• hjärt- och lungräddning
• hur du använder en hjärtstartare
• motionsbana
• hinderbana

Korsnäs Andelsbank sponsrar och bjuder på kaffe/te och tilltugg.
Vid regn är vi inne i skolan. 

HJÄRTKVÄLL 
torsdag 9/5 kl.18 vid sportplan i Korsnäs

MATCHPROGRAM KORSNÄS FF DIV 3
02.05 19.00 Korsnäs FF - KPV/Akatemia Korsnäs
09.05 20.00 FC Kiisto - Korsnäs FF Elisa
15.05 19.00 Korsnäs FF - Närpes Kraft Korsnäs
23.05 19.00 Korsnäs FF - Sporting Kristina Korsnäs
27.05 19.30 Esse IK - Korsnäs FF Esse
31.05 19.30 I-JBK - Korsnäs FF Botniahallen konstgräs
08.06.14.00 Korsnäs FF - NIK Korsnäs
13.06 19.00 KPS - Korsnäs FF Yxpila
18.06 19.00 Korsnäs FF - SIF Korsnäs
24.06 19.00 Kaskö IK - Korsnäs FF Kaskö
29.06 1400 Korsnäs FF - VPV Korsnäs

MATCHPROGRAM KORSNÄS FF2/BFF 
Gazije DIV 6
07.05 19.00 Korsnäs FF2/Gazije - BK-48  Korsnäs
12.05 14.00 FC Sport-j - Korsnäs FF2/Gazije Nya Ehnvallen,  
     Gerby
21.05 19.00 Korsnäs FF2/Gazije - VäVi  Korsnäs
31.05 18.30 Laihia SC - Korsnäs FF2/Gazije Laihia
04.06 19.00 Korsnäs FF2/Gazije - FC Korsholm/2 Korsnäs
10.06 19.00 Black Islanders - Korsnäs FF2/Gazije Karperö
18.06 19.00 PeIK - Korsnäs FF2/Gazije Petalax
25.06 19.00 Korsnäs FF2/Gazije - TePa  Korsnäs
06.07 14.00 Jurva-70 - Korsnäs FF2/Gazije Jurva

MATCHPROGRAM KORSNÄS FF VÅROMGÅNGEN 2019

MI ÄR I FULL GÅNG MED PLANERINGEN
AV HÖSTTERMINENS KURSER!

Om du har kursönskemål kan du höra av dig till MI-kansliet 
på 040 650 8100 eller mi@malax.fi. 

Önskemålen meddelas till kansliet före 12.5.2019.

MI-KANSLIET ÖNSKAR ER 
EN FIN VÅR!

Sommarens evenemang
Kom ihåg att meddela om sommarens evene-
mang i tid för sommarnumret!
Meddela blioteket: Carola Bäckström tel. 
06-3479 140 carola.backstrom@korsnas.fi  
och KorsnäsNytts redaktion: kenth.nedergard@
netikka.fi
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SOMMARLOPPIS  
vid Gruvan - Gruvvägen 28 - i Korsnäs 

LÖRDAGAR kl. 11.00 - 15.00  
fr.o.m. lör. 29.6. t.o.m. lör.10.8.2019. 

 

Samtidigt är det insamling av hela, rena och fläckfria kläder,  
skor, sängkläder, gardiner, mattor, husgeråd mm.   

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

 

KONTANT BETALNING 
 
 

Mera information ger Anna-Mi Björkqvist 050 3638056 
 

Baltikumvännerna r.f.  
                    

Vi sjunger in våren med  
allsång och musik

Söndagen den 5 maj 2019 

kl 15.00 i Korsnäsgården
Program
Välkomsthälsning Sofia Mitts-Björkblom 
 Ordförande för SFP i Korsnäs
Det går en visa på vindens ängar och andra visor
     Tomas Fant, Marcus Söderström, Erica Nygård, Kjell Lolax
Dragspelsmusik Jonathan Bonn
EU och framtiden Nils Torvalds, EU-parlamentariker
Tulpaner från Amsterdam 
     Tomas Fant, Marcus Söderström, Erica Nygård, Kjell Lolax
EU-tema Anna Jungner-Nordgren, Mikaela 
 Björklund, Filip Hamro-Drotz 
Jag tror, jag tror på sommaren 
    Tomas Fant, Marcus Söderström, Erica Nygård, Kjell Lolax
Dragspelsmusik Jonathan Bonn
Avslutningsord Anita Ismark, ordförande för  
 Korsnäsnejdens Pensionärer 

Fritt inträde, kaffe med dopp

Arr｜ M｜｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ 

Lö 25｜5  Säs｜ngö｜｜ning, Caris｜a ｜ch L｜ss Is M｜r｜

Lö 8｜6   S｜｜gg｜｜dans, Högtryck ｜ch B｜n D｜v｜r
     På dag｜n S｜｜gg｜｜r｜dd ｜｜d start k｜｜ 11｜30 
Fr 21｜6   Mids｜｜｜arvaka, T｜｜as Fantz, J｜nz｜ns
     ｜ch Th｜ S｜i｜｜v｜rs

Lö 20｜7Lö 20｜7  Högs｜｜｜ardans, Dansdax ｜ch 4M｜sic Band

Lö 17｜8  S｜ns｜｜｜ardans, T｜｜｜ys ｜ch D｜nnis & Niss｜ 
 

2019Vä｜k｜｜｜｜n ｜å
s｜｜｜ardans ti｜｜

Hitton litton 
nu ska vi ha talko...

Måndag 13 maj klockan 18.00 hålls städ-
och räfsantalko på museiområdena. 

Ta med räfsor, krattor, gräftor m.m.

Kaffeservering.

Arr: Korsnäs Hembygdsförening och
Föreningen Prästgårdsmuseet

Välkomna!
               Arr. Korsnäsnejdens Pensionärer r.f.  
                        och SFP i Korsnäs r.f.
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Om man jämför årets försäsong med Korsnäs 
FF:s tidigare säsonger så känns dessa mera som 
en söndagsskola. För det första behövdes ekono-
min som vanligt ses över och förbättras. Detta har 
också skett, ett stort tack till arbetsgruppens upp-
offrande arbete. Resultatet blev gott.

På spelarfronten har det gått rejält livligt till då Korsnäs 
FF tappade hela nio spelare. Målvakten Volodomyr tving-
ades sluta p.g.a. skada. Efter ett flertal knäoperationer 
under åren tog det stopp. Vår andre målvakt Artem lade 
bara av. Andy Shyrobokov varvar ner i Norrvalla FF, 
Kevin Storfors bytte till Sundom IF. Till VIFK flyttade 
följande: Leonid Grines, Blendi Bosnjakov, Ihor Indut-
nyi, Foday Contey. Admir Cavkusic har tränat med VIFK 
men det lutar åt att han går till Kaskö IK. Runt Ruslan 
Saiko råder det tystnad. Man kan kanske säga som så att 
gräset är grönare på grannens tomt. Efter tre år som trä-
nare valde Yefim Grines att tacka för sig och flyttade även 
han till VIFK. Yefims tid är förbi och Koffen går vidare. 
Det var synd att VIFK tog gratisplatsen till tvåan, en der-
bymatch mot dem hade varit högintressant. Säkert är för 
VIFK:s del att de inte faller till fyran.

Jobbet att hitta nya spelare har varit tufft och tålamods-
krävande.  Roligare är det att Korsnäs FF, när detta skrivs, 
kan presentera 8(kanske 9) nya spelare. Som ny spelande 
tränare fungerar Oleksandr Muzyka, vilken besitter ett 
mycket gediget fotbollskunnande, tillsammans med assis-
terande tränare Johannes Blomqvist. Därmed anser jag att 
Korsnäs FF har en stark tränarduo. Ny ung 19-årig mål-
vakt Oleksandr Tymofieiev(196 cm lång) ansluter från 
Ukraina. Med honom kommer också Serhii Chebotarov, 
en 28-årig rutinerad attackspelare. Belmin Besic har spelat 
i division ett i Bosnien, även han är en farlig målgörare. 
Jag vill nog påstå att dessa tre kommer att höja Koffens 
styrka enormt. Kenan Avdic, en ung skicklig mittfältare 
anslöt från Malax IF.  Också den f.d. Koffenspelaren 
Redzo Delic har gjort come back. Vidare kommer en stor 
och stark målgörare Kelvin Edu, som borde vara bra i 
boxen, från ABC. Tre 19-åriga juniorer, Sadiki Mahoro, 
Zakariya Abuukar och Patrick Habimana kommer från 
Vasa. Dessutom kommer Amir Mohammadi från andra 
laget. Samtliga blir intressanta att följa, för utveckling-
spotential finns i massor. Just nu tränar också ett antal 

spelare, som söker kontrakt, med Koffen.
Korsnäs FF har säsongen 2019 två 

juniorlag(glädjande). Korsnäs FF har 
också ett division 6-lag tillsammans med BFF Gazije, där 
våra äldre juniorer samt Oldboys spelar. Seniorer, som 
inte har så hög ambitionsnivå spelar också där. Dessutom 
vårt flaggskepp, division tre-laget skall också i år kämpa i 
toppen av trean. Tillsammans aktiverar Korsnäs FF 45-50 
herrspelare samt ca 20-30 juniorer. Glädjande är också 
att den spontana motionsfotbollen har väckts till liv de 
senaste åren, med ett stort antal deltagande. Kanske också 
till stor del beroende av den stora invandringen.

Också i år blir det mycket livligt på fotbollsplanen i 
Korsnäs, ett trettiotal matcher skall spelas och flera hundra 
träningar skall genomföras så fotbollsplan används så 
gott som varje dag.  Men Korsnäs FF är jätteorolig för att 
de sista målningsarbetena på löpbanorna skall rådda till 
vårt spelchema. Detta får inte hända igen, det måste gå att 
ordna så att åtminstone inte division tre matcherna störs.  
Det var ju också så, kan man tänka sig , att vi på vintern 
blev tillfrågade om vi skulle spela i division två. Det ni!! 
Förfrågan kom inte vid rätt tillfälle denna gång, och det 
var p.g.a. andras avhopp som platsen dök upp. Att tänka 
sig en plats i division två är i framtiden ingen omöjlighet 
för Korsnäs FF.

I år har vi alltså tre nya inflyttade spelare, som bor i 
Korsnäs. Korsnäs FF har fixat jobb åt dessa samt bostad.  
Just nu finns sju stycken, som via fotbollen har fått jobb 
och betalar skatt i Korsnäs. Man kan lungt påstå att lägen-
hetsbristen är stor i Korsnäs Kby men tak över huvudena 
har vi ordnat via kommunen på f.d. Korsnäs Korscentral.  
Korsnäs FF anser att inflyttare bl.a. fotbollsspelare måste 
ha kyrkbyns service till sitt förfogande. Dit hör bl.a. 
banken, mataffären, apoteket, hälsogården, postombudet. 
Detta saknas ju i våra utbyar. Och utan bil så blir man 
lätt strandsatt. Bostadsbyggandet i kyrkbyn borde kanske 
komma i gång.

Nu hoppas jag att alla Korsnäsbor också i år kommer 
till fotbollsplanen för att heja på våra lag. Ett historiskt 
derby skall spelas i Korsnäs  redan onsdagen den 15 maj 
kl. 19.00 mot Närpes Kraft. Då är det tänkt att vår nya 
läktare skall fyllas för första gången till sista plats.  Men 
kom ihåg att första hemmamatchen är redan 02.05. och 
detta finns redan uppsatt vid vår nya anslagstavla vid 
Sale. Där kommer hemmamatchdatumen i god tid att 
publiceras hela sommaren.

En namntävling på kommunens idrottscentrum(alltså 
centralidrottsplan) kommer att anordnas av en skild kom-
mitte. Den 10 augusti anordnas en invigningsdag vid 
planen. Närmare information kommer senare, men namn-
förslag tas gärna emot under matcherna.

Vi syns på våra matcher, glöm inte det.
Bengt Back, ordf.
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och det med besked
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Sommarevenemang i  
Korsnäs Prästgårdsmuseum

Kaffeservering i muséet
I sommar serveras kaffe och te med små tilltugg i 
muséet under museets öppethållningstider 11.6- 
11.8.2019 kl 13-17 tisdag-söndag (måndag stängt).

”Farfars skatter i Amirikatrunken” 
- vernissage 14 juni kl 13.00
Har du föremål som någon av dina släktingar hade med 
sig från Amerika. Utställningen Farfars skatter i Amirika-
trunken visar en del av de bruksföremål som amerikae-
migranterna hade med sig från Amerika. Ta kontakt med 
Anita Ismark 050-5181949 om du har föremål som du vill 
att ska vara med på utställningen. Jag börjar samla ihop 
föremålen från 2 maj och framåt. Utställningen öppnar 
14 juni kl 13.00 med vernissage och författare Antti Tuuri 
som berättar om sina böcker om amerikaemigrationen.

Muséet har redan en Amerikamatta i prästgårdens 
salong. Nu hoppas vi att alla kommuninvånare invente-
rar sina vindsutrymmen samt skåp och hämtar med sig 
föremål till museet. Själv har jag ärvt farfars amerika-
trunk som syns på fotot, en klocka, ett stereoskop med 
bilder från Amerika från 1900- talet början.

Den egentliga stora emigrationsvågen till Amerika från 
Finland började i mitten av 1800-talet. Den var bety-
dande ända till 1930-talet. Emigrationen skedde främst 

från de västra kustområdena i Finland. Från 1920-talet 
och framåt emigrerarade finländare även från södra och 
östra Finland.
Under mitten av 1800-talet tog resan till Amerika ca 2 
veckor. Den företogs bl.a. med fartyg från Vasa eller 
någon annnan hamn i Österbotten till Stockholm och 
därifrån till Göteborg med tåg eller fartyg. Från Göteborg 
gick resan med fartyg till Hull i England och därifrån 
med tåg till Liverpool. Från Liverpool till Amerika till 
Ellis Island eller någon annan hamn skedde med fartyg 
över Atlanten. I Amerika jobbade männen ofta med 
skogsarbete eller i gruvor. Kvinnorna fann arbete som 
hembiträde i någon familj, jobbade i butik eller i tvätteri. 
Efter några år i Amerika flyttade en del emigranter hem 
till Finland medan andra stannade kvar. Om du vill läsa 
mera om ameikaemigrationen kan man gå in på https://
uppslagsverket.fi/sv/view-103684-Emigration

Hyr en stämningsfull lokal
Prästgårdsmuséet, som erbjuder en stämningsfull miljö, 
kan hyras för olika familjehögtider som vigslar, dop, 
födelsedagar och släktträffar. Ta kontakt med Anita 
Ismark per telefon 050-5181949 eller per e-post anita.
ismark@gmail.com.

Kom med som medlem i museiverksamheten
Medlem kan du bli genom att betala medlemsavgiften till 
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs r.f. konto:FI65 
5552 2550 0073 37. Medlemsavgiften för 2019 är 10 
euro. Efter medlemsregistreringen får du tidningen Hem-
bygden som ges ut av Finlands svenska hembygdsför-
bund. Kom med i verksamheten! Kanske du har tips och 
idéer om fler verksamhetsformer.

Text och foto Anita Ismark
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Morsdagstårtor
Åk 1-6: Kom med och gör tårtor till Morsdag!
Lördagen den 11.5 i våra nya utrymmen på 

Industrivägen 4! (Samma hus som Aswo)
Kl. 12.00-ca. 13.00 gör vi gräddtårtor
Kl. 14.00-ca. 15.00 gör vi smörgåstårtor (Välj 

fisk eller skinka!) Ta med eget bröd som du vill 
göra av, övriga ingredienser har vi.

OBS! Meddela eventuella allergier!
Deltagaravgift: gräddtårtor 10€, smörgåstårtor 

20€. Anmäl senast 8.5 till Petra, helst på mail: 
petra.sundholm@fs4h.fi eller 045-876 48 38.

Vi gör även smörgåstårtor på beställning till 
allmänheten! Avgift: 35€. Beställ senast 8.5 av 
Petra. Kom ihåg att meddela eventuella allergier. 
Smörgåstårtorna kan avhämtas på lördag efter kl. 
17.00.

Kontaktuppgifter 
Petra Sundholm (helst via mail) 

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

Info från Korsnäs 4H
Vid årsmötet 11.4.2019 valdes följande per-

soner till styrelsen: Ordförande Amalia Kulp, 
viceordförande Carola Örn, medlemmar: Mar-
lene Vägar, Anna-Stina Aspbäck och Anatoli 
Kayava. Petra Sundholm fungerar som sekrete-
rare utanför styrelsen. Suppleanter: Pia Näsman 
och Johan Stangrund.

Matskolan
Till Matskolan behöver vi hjälpledare! Du som 

är intresserad, skriv och berätta om dig själv åt 
Petra på mailadressen ovan. Matskolan ordnas 
11-14.6 (samt förberedelser 10.6) på Korsnäs-
gården.

IF FYREN INFORMERAR
Pappersinsamling måndag 27 maj 
IF Fyren ordnar sin årliga pappersinsamling måndagen den 27 
maj. Insamlingen sker på samma sätt som tidigare år. Ni sätter 
pappersbuntarna vid vägkanten, så hämtar vi dem. Pappret 
kan också föras direkt till insamlingsplatsen, som finns vid 
sportplanens parkeringsplats i Korsnäs.
Sätt ej papperet i plastpåsar eller papperslådor. Håll pappret 
inomhus eller täckt med t.ex. plast ifall det regnar och ta kon-
takt med någon av kontaktpersonerna ifall ni behöver hjälp.
Kontaktpersoner
Molpe  Henrik Backgren  050-5530 996
Molpe Tore Nystrand 050-5910 057
Korsbäck  Alef Ståhl 050-4959 874
Kyrkbyn  Jens Vägar  050-5644 389
Harrström & Mats Åbacka  0500-342 569
Helenelund  
Taklax  Tommy Vesterback 050-352 33 23

TACK PÅ FÖRHAND - IF FYREN

Terrängcupen
Terrängcupen del 3 vid Taklax uf 
onsdag 8 maj, sista tävlingen ons-
dagen den 15 maj kl.19.00. 
Prisutdelning i terrängcupen och 
minivarvet onsdag 22 maj kl 19.00 
på idrottsplanen i Korsnäs. 
Klubbtävlingarna börjar onsdag 5.6 
kl.18.30.

 
Idrottsskolan
Idrottsskola för 6-13 åringar på 
idrottsplanen i Korsnäs må-fre 
3-7.6.2019. 
Anm.avg 10 €/person. Anmälan 
senast 29.5 till lindholm.roger@
gmail.com
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Molpe sMartharuta

Trädgårdsvänner 
obs !
Vi kommer att göra en utfärd 
till Wickmans plantskola den 
6 juni med avfärd kl. 18.30 från 
Marthagården. Kom gärna 
med!  Hör av dig till Nina Holl-
sten 050-5932212 eller Anne 
Häggdahl 044-0628866.

Uthyrning 
• Har du gäster eller släktingar på kommande och behöver övernattning? I Martha-

gården finns möjlighet till sovplatser för max. 6 personer i gemensamt utrymme. 
I huset finns wc, dusch och kök med kylskåp och kokmöjligheter.   
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 kon-
takt Linda Backgren-Holm 050-5575178 med för bokning och mera info.  

• Söker du tak över huvudet för examensfest, födelsedagskalas, bröllop? 
Marthaföreningen hyr ut ett stiligt partytält 4x8 m som rymmer ca. 40 gäster. 
Eller varför inte boka mysiga Hantverkssmedjan! Ta kontakt med Linda Back-
gren-Holm 050-5575178 för bokning och mera info. 
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24.6–5.7 vid Molpe simstrand
Barn från Korsnäs & Korsbäck på 
förmiddagen kl. 10.00 – 12.30
Barn från Molpe på eftermiddagen
kl. 13.30 – 16.00

15.7–26.7 vid Harrström simstrand
Barn från Taklax och Harrström
kl.10.00 – 12.30

Lek och plask
För barn i åldern 3-5 år tillsammans med 
förälder eller annan vuxen.
Grupp 1 vid Molpe simstrand
24.6–28.6 kl. 12.45–13.45
Grupp 2 vid Molpe simstrand
1.7–5.7 kl. 12.45–13.45
Grupp 3 vid Harrström simstrand
15.7–19.7 kl. 12.45 -13.45-
Simlärare i Molpe: Hanna Enlund, Adam 
Häggqvist, Magdalena Storsved
Simlärare i Harrström: Hanna Enlund, 
Adam Häggqvist, Lena Kronholm
Lekledare i Molpe: Adam Ravald, Ida 
Granholm, Alma Södergran
Lekledare i Harrström: Adam Ravald, Ida 
Granholm, Oliver Backholm

Föreningen Folkhälsan meddelar om simkurser sommaren 2019
Simkurserna riktar sig till barn födda 2013 eller tidigare.

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

Anmälan
Kom ihåg anmälan till sommarens simsko-
leverksamhet. Antalet deltagarplatser är 
begränsat.  Anmälan sker via internet på 
följande adress  https://www.folkhalsan.
fi/korsnas/   
Kom ihåg att meddela om eventuell trans-
port i samband med anmälan. Sista anmäl-
ningsdag är 17.6 för simskolorna vid Molpe 
simstrand och 8.7 för simskolorna vid 
Harrström simstrand.
Avgiften ska vara betald innan simskolan 
inleds! Information om betalningen ges när 
man gör anmälan via internet. Vid frågor 
gällande sommarens simskoleverksamhet 
kontakta simombud:
Anette Bjurbäck  0503562823
Eva Ramstedt 0505366281
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Föräldrabarngruppen varje tisdag kl. 10.00 
-12.00. 

Sånggrupp för små och stora torsdagar kl. 
18.00 – 19.00.

Tonårsträffar vid församlingshemmet.  
Fr 3.5 kl. 19.00 prövar vi Kango  
Fr 17.5 kl. 19.00 lagar vi egen glass  
Fr 31.5 utfärd till Zip park. Mera info Anette 
Engsbo tel: 0444101823. 

Sö 5.5 kl. 11.00 Högmässa. Heikkilä, 
Granholm.

Ti 7.5 kl. 13.00 Bönegrupp.

To 9.5 kl. 13.00 Korsnäs församling, 
Silvergruppen och syföreningarna får besök 
av pensionärer från Pörtom och Övermark, 
samt Rut Åbacka, Seniorkören, Gerd Lindén, 
Ebba Carling och Anders Blomberg. 

Sö. 12.5 kl. 11.00 Gudstjänst, Englund, 
Granholm.

Sö 19.5 kl. 11.00 Högmässa. De stupades 
dag, kransnedläggning

Fr. 24.5 kl. 18.00 Kara/Kvinnosamling i 
församlingshemmet. Gäst Peter Riddar. Nytt 
inom hälsofronten.

Sö.26.5 kl. 11.00 Gudstjänst

To.30.5 kl. 11.00 Kristi Himmelsfärdsdags 
gudstjänst

Sö. 2.6 kl. 11.00 Högmässa

Sö. 9.6 kl. 11.00 Högmässa med konfirmation

Sö. 9.6 kl. 18.00 De vackraste 
sommarsångerna i Taklax bönehus. 
Projektkören, Heddy Norrgård med gruppen 
”Vi sjunger hellre än bra” från Övermark.

Mathjälpen fredagar kl. 8.30 i samarbete med 
vår lokala mataffär och Vasa Mathjälp. Vill du 
träffa diakonen på kansliet eller i hemmet, 
kontakta Birgitta Norrvik tel. 044-4101825 
epost: birgitta.norrvik@evl.fi.

Ny verksamhet
Har du önskemål om verksamheten eller vill 
du komma med i vårt glada gäng av frivilliga 
medarbetare, tag kontakt med församlingen. 
På hösten görs nya verksamhetsplaner upp. 

Program i Korsnäs församling
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Årsmöten

Önskas hyra/köpa

Hus köpes
Köpes äldre hus/renoveringsprojekt i Korsnäs Kby. Huset 
ska vara beboeligt. Gärna ett mindre hus men allt beaktas.

Ifall någon äldre har ett hus som han/hon skulle vilja 
sälja och flytta till ett radhus istället så har jag isåfall 
en nyrenoverad lägenhet till uthyrning i Korsnäs Kby 
(lägenheten hyrs inte ut till övriga intresserade).

Tel: 050-5173011

KORSNÄS

EU-VAL förrättas söndag 26.5.2019 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 15-21.5.2019
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 
14.5.2019 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

Svenska kvinnoförbundet i Korsnäs rf

Årsmöte 5.5.2019
Ny plats Strand-Mölle i Molpe
Kl. 18.00 Årsmöte 
Kl. 18.30 Diskussion med EU-valskandidaterna Anna 
Jungner-Nordgren och Michaela Björklund.

Korsnäs Ungdoms- och Byaförening r.f 

årsmöte 
söndagen 19.5.2019 kl. 17.00 på Korsnäsgården. 
Stadgeenliga ärenden. Servering. 
Styrelsen

 

 

 

Taklax Ungdomsförening r.f.  

Årsmöte söndag 19.5.2019 kl. 18.00 i

föreningens lokal. Stadgeenliga ärenden.

Välkomna!

Styrelsen
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Korsnäs Blomster o Begravningstjänst
Öppet  må-fr 9-17
  lö 9-12

Affären fylld med vackra blommor

       MINIROS 3 st  15 €
 

 ÖPPET Lörd 11.5  kl. 9--15

               Sönd 12.5  kl. 11-13

KOM I HÅG

MORSDAG 12.5 !

 

 

SOMMARBLOMMOR 
AMPLAR OCH 19-22 CM KRUKOR. 

DIREKT FRÅN VÄXTHUS. 
 

 

 

ÖPPET 
ONSDAGAR OCH SÖNDAGAR 
FR.O.M. 22.5. TILL 19.6. 

KL. 16-20 
 

 

 

KENNETH ENLUND 
HELENELUNDVÄGEN 40 

HELENELUND (HARRSTRÖM) 
TEL: 0400 - 293 929 

 
 

 
 

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM: 
ENLUND KENNETH SOMMARBLOMMOR 
@enlund_kenneth_sommarblommor 

KIOSKEN vid 
Harrström 
simstrand

öppnar söndag 19.5

• glass och hamburgare
• grillmat
• fiskspecialiteter

Arbetsgruppen för Harrström simstrand, 
tel  050 3589124

Tel. 06-3641 410 / 050-5740 464



KORSNÄSNytt

27

A
n

n
o
n

s
e
r

www.ostrocenter.fi 

NYKARLEBY  Frillmossavägen 2 7817450 
KORSNÄS Strandvägen 4131 2827700 

 

 

Tryckimpregnerat virke 

28x95mm 1,29 €/m  

48x98mm 2,35 €/m 
Även andra 
mått i lager 
 

 
Stolpar 
80x3000mm Dräneringsrör, 

trummrör och 
tillbehör i lager 

10,90 €/st 

Gas till vårens 
grillande direkt 

från oss 

Träolja till terassen 
Vi blandar till den färg du 

vill ha direkt i butiken 

PROTECT 

ARBETSKLÄDER 

JACKA MH910  56 € 

BYXOR MH920  56 €  

JACKA + BYXOR 90€ 

Årets Blommarknad vid 

Korsnäs Handelsträdgård
Tors-fre 30-31.05 kl. 8-17

Hela vårt sortiment utomhus.

Kontant betalning.

Vid frågor kontakta gärna 
Lis-Britt 0500-261003.

Korsnäs Handelsträdgård
Kyrkobyvägen 55, Korsnäs
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Nu är det sommar! 
 
Planerar ni gårdsfest, barnkalas, eller något annat 
festligt evenemang? Låt oss 
hjälpa er till en lyckad fest med 
våra partytält.  
Kontakta Alef Ståhl tel 050- 
4959874 
Korsbäck byaförening

Uthyres

En modern bokföringsbyrå med 
personlig service!

www.convido.fi | convido@convido.fi
Malax, Vasa Tfn 050 565 1950 | 

Kjell Ahläng, Joel Granholm, Mikael Finnäs

Släckargranskning

OP-Försäkrings kunder välkomnas på släckargranskning: 

6.5 kl 9.00 – 13.00 Korsnäs, Brandstationen 
Släckarna kan också föras på egen hand till vår 

samarbetspartner Övermark Service för granskning, 

ring i förväg 0400-166074. 

Granskningen är gratis för OP-Försäkrings kunder 
som är kunder i Korsnäs Andelsbank. 
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VI HAR ÖPPET I KORSNÄS 
tisdag, torsdag och fredag kl. 9-15, Silverbergsvägen 23.
LÄKARDAG 16.5 och 13.6 • Boka tid på tel. 06-7812080

ERBJUDANDE PÅ FÄSTINGVACCIN 50€ (VACCIN+BESÖK)

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. 

   

Korsnäs företagskatalog 
År 2019 har utsetts som företagarnas år i Korsnäs kommun.  
Som ett led i uppmärksamheten vill vi lyfta fram de företag som 
verksamma och erbjuder tjänster i Korsnäs kommun. 

En lokal företagskatalog presenteras på sidorna 30-34 i detta 
KorsnäsNytt.

På hemsidan www.foretagarcafe.fi hittar ni namn och kontaktupp-
gifter till alla företag i Korsnäs.

Företagarcafé | KORSNÄS
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Dermoshop Ab 
Västanlidvägen 50 
66200 KORSNÄS 
info@dermosil.fi
Nätbutik: dermosil.fi
 
Dermosil är skönhet, hudvän-
lighet och ansvarsfulla val. Att 
din hud mår bra är en hjärtesak 
för oss. Då du väljer en Dermosil produkt, ger du Din hud en gåva. Dermo-
sil-sortimentet består idag av ca 450 produkter inom skönhet och hudvård. 
Vi erbjuder hudvårdsprodukter, trendiga säsongsprodukter, makeup, kosttill-
skott samt rengöringsprodukter för hemmet. Du hittar också ett stort utbud 
av Sensitive-produkter, samt makeupprodukter med rätten att använda 
Finlands Allergi-, Hud- och Astmaförbunds symbol. Vi har veganska alterna-
tiv och även en naturkosmetikserie som beviljats rätten att använda Ecocert 
Cosmos-certifikatet.Produkterna köper du i vår webbshop, dermosil.fi.

Duraplast
Johnny Forsman
Stenlundsvägen 83
66210 Molpe
Tel. 050-340 2721
johnny.forsman@duraplast.fi

Kardinal- och lateralremmare samt liknande plastmärken och arbe-
ten. I framför allt HDPE-plast. Även remmare för privata farleder.

Brand-Sofi 
Ann-Sofi Backgren 
Krokasvägen 17, 66210 Molpe
Tel. 050-5222 642
ann-sofi@brand-sofi.fi

Företaget erbjuder guidetjäns-
ter (märkesguide via Finlands 
Guideförbund), storytelling om historiska berättelser samt världs-
arvsinformation. Företaget har också gett ut två böcker med lokal 
förankring som lämpar sig väl som presenter. Därtill erbjuder 
företaget utvecklings- och processworkshoppar, moderatoruppdrag 
samt kunskap om nationella – och internationella projekt. 
Guideuppdrag mm

Daniels Sotnings&Ventilationsfirma
Smed-träskv. 7 66280 Taklax
Tel. 040-143 9673 
danielstolpe@hotmail.com 

Sotningsuppdrag.
Utöver sotning monterar jag också syrefasta 
rör i skorsten, stegar samt säljer solpaneler. 
Kontakta mig för offert.

ArtistFixarna - Programbyrå
Linda Backgren-Holm och Kaj Holm
Tel. 045-874 0088 (måndag-torsdag kl. 9-15)
www.artistfixarna.com
artistfixarna@gmail.com

Hos oss kan ni lätt och behändigt boka artister 
och underhållning till alla former av tillställ-
ningar. 
Vi har artister inom dansband, party-cover-rock, trubadurer, duon, 
country, folk, blues, show, mingel, visor, disco, underhållare samt 
barnmusik. 
Hela utbudet finns på vår webbsida.

Alexandras hår, smink och styling
Alexandra Stenfors
Strandmossavägen 330
66280 Taklax
Tel. 050-362 5221

Bjurbäcks Pälsfarm Öb
Bjurbäckvägen 37
66280 Taklax
Jens: Tel. 050-598 4795, jens.
bjurback@netikka.fi
Daniel: Tel. 050-342 1060

Utför allt inom jordbyggnadsarbeten, t.ex.
• Husgrunder
• Vatten- och avloppsanslutningar
• Täckdikning, dikesrensning
• Sprängningsarbeten
• Transporter med dumper eller traktor
Pälsfarm för räv och mink

Bäckman & Söner Ab
Kolebackvägen 144, 66210 Molpe
Tel. 050-518 4085
karl-erik.backman@netikka.fi

Utför byggarbeten och murararbeten: 
Spisar, skorstenar, plattläggning, badrum, badtunnor. 
Sotning av skorstenar och eldstäder.

Korsnäs företagskatalog
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Korsnäs Glas-service 
Kronbackavägen 36 
66200 Korsnäs
Tel. 0500-567 325
E-post: korsnas.glas@gmail.com
  
Produkter och tjänster:
Uterum, glas räcken, bastu glas, 
isolerglas, härdat glas, plexiglas, 
spegelglas, tavelinramning, m.m

Arbetsområde: Från Sideby i söder till Oravais i norr.

Jordbyggnad Dan-Erik Karlson Kb
Linbackvägen 100
66280 Taklax
Tel. 0500-666 926

• Avloppssystem
• Husgrunder
• Dräneringar
• Entreprenader

Korsnäs Handelsträdgård Ab
Kyrkobyvägen 55 
66200 Korsnäs
Tel. 0500-261 003
lis-britt.sodergran@khtgarden.com
www.khtgarden.com
 

Vi saluför grönsaksplantor och sommarblommor.
Direktförsäljningen öppen mars-juni.

In Pampas Ab 
Frontmannavägen 28A 
66200 KORSNÄS
Tel. 050-591 0049 
www.inpampas.fi 

In Pampas är ett småskaligt 
mathantverksföretag med inrikt-
ning på att förädla traktens bär, frukt och grönsaker.
Företaget importerar och säljer också ekologiska produkter bland 
annat flingor och gryn från Saltå Kvarn i Sverige.
Redskap för bakning och matlagning finns också i sortimentet. 
Turist- och resebyråverksamhet ingår i företagets verksamhet.

Firma K. Rusk
Sjövägen 35, 66210 Molpe
Tel. 046-574 3685
Epost: rusk.kristoffer@gmail.com

Mitt verksamhetsområde är fastighetsskötsel, främst städning och 
gräsklippning.

Jordbrukssammanslutning Jens och 
Daniel Bjurbäck
Bjurbäckvägen 37, 66280 Taklax
Tel: 050-5984795
jens.bjurback@netikka.fi

• Spannmålsodling
• Jordbruksarbeten
• Tröskning
• Torkning av spannmål

JT Beautystyle
Krokasvägen 4 A 3, 66210 MOLPE
Tel. 045-167 5110
Nätbokning: boka.se/jtbeautystyle
Websida: www.jtbrows.com
frisörtjänster, smink, gelenaglar, shellac, manikyr, paraffinbad, 
fransförlängning, franspermanent, spa pedikyr, microblading & 
pigmenteringar för ögonbryn, eyeliner & läppar.

Korsnäs blomster  
och begravningstjänst
Kyrkobyvägen 59
66200 KORSNÄS
Tel. 050-574 0464 
06-364 1410
Öppet må-fre 9-17 lö 9-12

Korsnäs företagskatalog
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LBH Productions
Linda Backgren-Holm
Tel. 050-557 5178
artistfixarna@gmail.com
libaho@gmail.com

Sång- och musikframträdanden, allsångs-
ledare, konferancier och dansundervis-
ning

Molpe AL Consulting
Linda Backgren-Holm och 
Annette Östman
Kolebackvägen 1, 66210 Molpe
Tel. 050-557 5178 
alconsultingmolpe@gmail.com
www.alconsultingmolpe.word-
press.com

Bokföringsbyrå 
Löpande bokföring, momsredovisning, bokslut, deklarationer, löne-
räkning och löneredovisningar, fakturering, verksamhetsgransk-
ning, konsultation

Kusten´s Bygg Mål och Kakel
Tom Nyfors
Tel. 050-342 3341
kustensbmk@gmail.com
Facebook: Kusten’s Bygg, Mål 
och Kakel
Instagram: kustensbyggmal

Mindre byggnadsarbeten och 
renoveringar
• Allt inom målnings-

branschen: inomhusmålning, fasader, tapetsering, målning 
med högtrycksspruta mm.

• Kakelarbeten: badrum, golv, Vtt-certifikat
• Arbetar som lättföretagare.

Muskelfokus/ 
Fröding
Sjövägen 126 b 
66210 Molpe
Tel. 050-404 8901
www.muskelfokus.fi

Erbjuder Massage och Balancetaping

Kylservice Lolax
Skylgränd 13, 66200 Korsnäs
Tel. 0440-331 517
kylservicelolax@gmail.com

Företaget gör kyl- och hushållsmaskinreparationer. Installation av 
luftvärmepumpar. Alla märken representerade.

Korsnäs satellit och data
Gullgränd 7, 66200 Korsnäs
Tel. 050-361 5004
www.satdata.fi
tommy.backman@netikka.fi

Det mesta inom TV, antenn, parabol, och data. 
Nyinstallationer, reparationer, tillbehör eller rådgivning.

mr. motors 
Strandvägen 4260
66200 Korsnäs
Tel. 06-364 1102  
GSM: 050-368 6715,  
050-368 6716,050-368 6718
www.mrmotors.fi  
info@mr.motors.fi
 
Försäljning av:
Båtar, Motorer, Gräsklippare, Atv, Snöskotrar, Släpvagnar, Mopeder
 
Service för: 
Båtar, Motorer, Maskiner

Samt vinterförvaring av båtar

Korsnäs städ- och byggtjänst
Städ: Marina 050-5222 645
Bygg: Ronny 050-3557 775

Vi utför städ- och byggtjänster 

Korsnäs företagskatalog
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PK Norrdahl Ab Oy
Kalskatvägen 20 
66290 Harrström 
Tel. 050-467 5979 
pk.norrdahlab@gmail.com

• Vinter- och sommar vägunderhåll
• Konsultarbeten inom jord- och vattenbyggnad 
• Arbetstjänster 
• Undervattensprängning
• Farledsunderhåll och planering 
• Korsnäs Återvinningstation 

Protein & Biceps Kb
Tel. 050-374 2112
proteinandbiceps.com 
christoffer.bergman@proteinandbi-
ceps.com  

Protein & Biceps är ett företag 
som jobbar med personlig träning, 
gruppträning samt online coach-
ning. 

Power Zone Fitness
Tel. 050-363 1889
www.powerzonefitness.fi
ancha@powerzonefitness.fi 

Obemannat gym i Korsnäs
Vi erbjuder:
• Gym (öppet kl.06-22 alla dagar 

med egen nyckel)
• Gruppträningar
• Personlig träning (enskild, grupper, arbetsplatsmotion m.m)
• Massage
• Utbildade instruktörer med bred kompetens och erfarenhet 

inom branschen

Oy K Hultholm Ab
Strandvägen 4420 
66200 Korsnäs 
Tel. 06-2800 845 
Mobil: 050-540 5825
hultholm.fi

Vi sorterar, packar och för-
medlar inhemska tomater, 
gurkor och paprika.  

Skärgårdens Skatter kb - Saariston 
Aarteet ky 
Sjövägen 50
66210 Molpe
www.skargardensskatter.fi
www.saaristonaarteet.fi 
Lovisa Nordlund-Östberg 0500-265 
381
k_alu_fsen@hotmail.com
Göran Östberg, tel 0500-366 097
ostberg.goran@outlook.com

Olika produkter gjorda på havtorn.
”tyrni on meidän juttu”  ”havtorn är vår grej”

Sickans stugor
Tel: 044-373 4270
sickan.smedlund@gmail.com
http://sickans.yolasite.com

 
Sickans stugor erbjuder övernatt-
ningsmöjligheter i Harrström. Här finns två stugor, en större för 8 
personer och en mindre för 6 personer.

NT-SERVICE 
Sjödahlsvägen 45 B 
66210  MOLPE
Tel.  Nicke 050-331 200  
Jimmy 050-437 2453
epost: ntservice1@hotmail.com 
 
Vi servar :  
• Bilar, Snöskotrar, Mopeder, Gräsklippare, Traktorer med mera!
                               
Utför även bilmålningar 

Säljer :
• Förmånliga däck, Cartec bilvårdsprodukter mm.
• Även godis och läsk

Pellfolks Transport Kb 
Strandvägen.4391 
66200 Korsnäs
Tel. 050-375 0637
angelica@pellfolkstransport.com
www.pellfolkstransport.com

Produkter:
Bergskross, Bergssingel,
Kabelsand, Siktad matjord, 
Fyllnadsmaterial, Sprängsten 

Arbeten som utförs med lastbil:
• Materialflytt (timdebitering)
• Stentransporter (stenflak) 
• Vattning innan vibrering och asfaltering (3000L vatten/varv)

Korsnäs företagskatalog
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Strand-Mölle
Sjövägen 271, 66210 Molpe
Tel. 06-347 6754
www.strand-molle.fi

Strand-Mölle ligger vackert belägen i Molpe 
alldeles in till hamnen och Molpe Strömmen.
Vi har en mångsidig service med lunch, a la 
carte, pizza, något för alla smaker. Vi använder 
de finaste råvaror och färsk fisk från lokala 
fiskare är en av våra specialiteter. 
I restaurangen finns fina mötesutrymmen med full utrustning.
Vi erbjuder även cateringservice. Ett stenkast från restaurangen 
finns en strandbastu som hyrs via oss.

Taxiservice / Däckservice 
Linbackvägen 8, Taklax.
Tel. 0500-363 859
kjell.ronnback@hotmail.com

Taxi Kjell Rönnback 
1+8 pers (inva).
Däckförsäljning, däckarbeten. 

Trädgård Hinjärv Puutarha
Träskvikvägen 167 
66280 Taklax
Sven 0500-865 809 
Mico 050-3395 885
www.hinjarv.fi

Taxi Kaj Holm 
Kaj Holm
Strandvägen 3169 B
66210 Molpe
Tel. 050-517 0123
taxikajholm@gmail.com

Taxi 8 + 1 och Inva

White Rose Design
Agneta Vesterback
Tel. 050-570 0695
agneta.white.rose.design@gmail.com  

Målare och inredare som sysslar med ett och annat som berör 
dessa yrken. t.ex. tapetsering och målning inomhus, målning 
utomhus. 
Planerar och gör inredning, rum, montrar och annat intressant som 
dyker upp. Specialmålningar med marmorering och schablonmål-
ning. 
Säljer kök, badrum och garderober för Nygårds snickeri, i Korsnäs 
med omnejd.
Syr och reparerar olika båtkapell mm åt Westfix.

Korsnäs företagskatalog

Här kunde ditt företag ha varit!
Fler företag finns på nätet:

www.foretagarcafe.fi

Företagarcafé | KORSNÄS
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Keväiset kelit 
Korsnäsissa

Luulen, että moni muu minun ohellani oli luopunut toivosta 
Rantatien suhteen.  Kun luki Vasabladetista otsikon, miten  
vähän rahaa tielaitoksellamme on kesän 2019 päällystystöi-
hin, voi heti päätellä, että huonolta näyttää meidän päätiemme 
kannalta.   Kunnanhallituksessa valmistelimmekin jo asiaa 
siltä varalta, että voisimme käyttää Rantatietä varten budje-
toidut investointimäärärahat muuhun tarkoitukseen. Mutta 
tuskin “muste” oli ehtinyt kuivua hallituksen päätöksestä, niin 
saankin  kaivatun puhelun liikennejohtaja  Anders Östergår-
dilta.  Hänellä oli ilmoitettavanaan  ilouutinen,  että  oli  sittenkin 
löytynyt  rahaa, jolla voitaisiin päällystää  n. 9 km:n  tieosuus 
Moikipään ja Korsnäsin väliltä.  Miten ihana pääsiäisuutinen 
siitä puhelusta tulikaan!

Kunnan puolelta saamme kiittää kaikkia, jotka jaksoi-
vat kuunnella  perustelujamme  Rantatien parantamisesta, 
ja myös heitä, jotka avustivat käydessämme eri tahojen 
puheilla.  Suurkiitokset voimme antaa puoluerajat ylitt-
ävästä yhteistyöstä SFP:n Joakim Strandille ja Mats 
Nylundille sekä  SDP:n Jutta Urpilaiselle ja Kim Bergille. 
Yhdessä voimme tehdä paljon kotiseutumme hyväksi!

Mutta työ ei lopu tähän. Tielaitoksen kesän 2019 määrä-
rahat riittävät Pohjanmaalla vain 140 km:n tieosuudelta  
uusiin Rantatien kaltaisiin päällystyksiin. Se on aivan 
liian vähän maakunnassa, jossa vientiteollisuus vetää ja 
tavaraa on  kuljetettava  edelleen määräpaikkoihin ympäri 
maailmaa. Tarvitsemme  lisää rahaa teitämme varten, ja 
uskon, että vastavalitut kansanedustajamme  ovat hyvä 
lisävoima valvomaan Pohjanmaan etuja kansallisesti.

Eduskuntavaalit
Eduskuntavaaleista tuli jännitysnäytelmä,  ja vaikkakin 

vaalit Pohjanmaan osalta päättyivät hyvin, meillä on suuri 
syy miettiä, miksi olemassa olevaan tyytymättömät puo-
lueet menestyvät niin hyvin ympäri maailmaa.  Yhteis-
kunnan eriarvoisuuden lisääntyminen ja syrjäytyneiden 
suuri määrä yhteiskuntajärjestelmässämme luovat hyvän 
kasvualustan monenlaiseen tyytymättömyyteen. Siinä 
uskon olevan tulevan eduskuntakauden hallituksen iso 
haaste. Emme saa antaa ihmisten menettää uskoaan jär-
jestelmään!

Fiksut  pienet kylät
Skånessa huhtikuun alussa järjestetyssä tilaisuudessa 

minulla oli mahdollisuus kuulla uusiseelantilaisen Dale 
Williamsin puhuvan väestörakenteesta,  ja hänen poh-

diskeluistaan ja työstään nuorison parissa. Olin kuin 
ällikällä lyöty sen suhteen, miten väärin me ajattelemme 
omassa maassamme väestörakenteesta. Toistamme samaa 
puhetta, miten vaikeaksi  ja kalliiksi tulee, kun  ikään-
tyneiden ja huonokuntoisten ihmisten määrä maassamme 
kasvaa. Miten hankalaa tulee  kansantaloudelle, kuinka 
korkeita veroja meidän on maksettava jne.  Me oikein 
maalaamme katastrofikuvaa maastamme  ja sitten mie-
timme, miksi nuorisomme muuttaa ulkomaille.  Sanon 
vaan, että onko se niin kummallista?  Kysykää nuorisolta, 
onko heidän mielestään maassamme ja  kotiseuduil-
lamme tulevaisuuden näkymiä, ja useimmat heistä vas-
taavat täysin loogisesti kieltävästi.  Päivittäin saa lukea 
uutisista, että meidän  seudullamme asiat tulevat mene-
mään päin  mäntyä.

Siinä se ongelma onkin, meidän on saatava nuorisomme 
viihtymään ja näkemään kotiseutunsa mahdollisuudet, 
jotta saamme heidät jäämään tänne. Sitä paitsi meillä ei 
ole varaa menettää nuorisoa muihin maihin, koska tar-
vitsemme jokaikistä. Työttömyyden ollessa 2-4 % ja yri-
tysten kysyessä pätevän työvoiman perään tarvitsemme 
politiiikkaa, joka keskittyy tarpeisiimme. Meidän on 
annettava lapsille ja nuorille hyvä kasvu ja koulutus sekä 
tulevaisuuden uskoa.

Miten hyvältä tuntuikaan matkustaa Skånesta kotiin 
matkassaan ajatus siitä, että ainakin me täällä Korsnäsissa 
olemme arvostaneet lapsia ja nuoria  siinä mielessä, että 
meillä on sivistyssektori, jolla  vielä on tarvittavat resurs-
sit  hyvän elämän alkuun. Sen lisäksi etunamme on, että 
meillä on kunnallispoliitikot, jotka ovat ymmärtäneet 
tämän jo paljon ennen minua.

Christina Båssar, kunnanjohtaja
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aktiiviset 
äänestäjät

Korsnäsissa vuoden eduskunta-
vaalien äänestysprosentti  nousi 
kokonaista 84,5 %:in   –   4,8 prosent-
tiyksikön lisäys edellisvaaleihin ver-
rattuna.

Kaikkiaan  1382 korsnäsilaista äänesti.  
Yhteensä  Suomessa asuvia, äänioikeu-
tettuja korsnäsilaisia on 1675.

Harrströmissä ahkerimmat äänestäjät
Harrström sijoittui jälleen kunnan ahke-

rimmaksi äänestysalueeksi,  88,5 %:n ääne-
stysmäärällä. Moikipää tuli toiseksi 87,1 
%:lla. Kirkonkylä kolmanneksi 82,7 %:lla. 
Taklaxissa äänesti 81,3 % äänioikeutetuista.

Mikko Ollikainen suosituin
Ruotsalainen kansanpuolue oli perin-

teisesti se puolue, joka sai eniten ääniä – 
yhteensä 1282 ääntä, mikä vastasi 92,8 % 
kaikista äänistä. Sosiaalidemokraatit tuli 
toiseksi suurimmaksi puolueeksi Korsnä-
sissa  48 äänellä (3,5 %), lievä lasku vuoden 
2015 vaaleihin verrattuna. Perussuomalai-
set saivat 15 ääntä Korsnäsista ja kristillis-
demokraatit tulivat neljänneksi 12 äänellä. 
Vasemmistoliitto sai 8 ääntä, kokoomus 
6 ääntä, keskusta 6 ääntä ja vihreä liitto 5 
ääntä.

Korsnäsin ääniharava oli Mikko Ollika-
inen, joka sai 606 ääntä, hieman vähem-
män kuin viimeksi. Suurin vastus tuli tänä 
vuonna Anders Norrbackilta, joka sai 395 
ääntä ensimmäisessä eduskuntavaalissaan. 
Anna-Maja Henriksson oli kolmas ehdokas, 
joka sai kolminumeroisen äänimäärän: 104 
ääntä. Joakim Strand sai 61 ääntä. Nämä 
neljä myös tulivat valituksi Vaasan vaalipii-
ristä uuteen eduskuntaan ja Sfp voitti siten 
neljännen edustajanpaikan.

Pienistä puolueista Korsnäsissa eniten 
ääniä saanut oli uusi kansanedustaja  Kim 
Berg , sosiaalidemokraateista, 17 äänellä. 
Kristillisdemokraattien kansanedustaja, 
Peter Östman, sai 11 ääntä. Vaalipiirin 
äänikuningas, perussuomalaisten Mauri 
Peltokangas, sai  4 ääntä Korsnäsista.

 

Nro Nimi Molpe enn. Molpe vaalip.Korsnäs enn. Korsnäs vaalip. Harrström Taklax Yhteensä

Puolue: Perussuomalaiset r.p., Sannfinländarna r.p.
4 Juurakko, Petri 1 1
8 Keränen, Ulpu 1 1

10 Kurikka, Leena 1 1
15 Mäkynen, Jukka 1 1
17 Peltokangas, Mauri 3 1 4
19 Westerholm, Micael 2 2 3 7

Yhteensä 0 0 6 1 3 5 15

Puolue: Svenska folkpartiet i Finland r.p. / Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
44 Henriksson Anna-Maja 5 20 29 28 5 17 104
45 Ingo, Christoffer 3 1 3 15 7 2 31
46 Jungell, Ida-Marie 1 1
47 Mahdi, Ramieza 2 1 2 5
48 Nedergård, Kenth 5 4 2 3 1 5 20
49 Nikkari-Östman, Leena 1 2 3 6
50 Norrback, Anders 6 38 67 135 65 84 395
51 Ollikainen, Mikko 22 193 60 160 85 86 606
52 Rosengård, Nanna 1 3 1 1 6
53 Sjöskog, Niclas 3 1 2 1 1 8
55 Somppi, Sari 4 7 7 3 21
57 Strand, Joakim 1 24 8 18 2 8 61
58 Österdahl, Marjo 3 3 8 4 18

Yhteensä 48 291 187 369 180 207 1282

Puolue: Vihreä liitto r.p., Gröna Förbundet r.p.
59 Ala-Kokko, Laura 1 1
60 Alaspää, jenna 1 1
67 Närvä, Tuula 1 1
68 Ojajärvi, Tuomas 2 2

Yhteensä 1 0 3 1 0 0 5

Puolue: Kansallinen Kokoomus r.p. / Samlingspartiet r.p. 
81 Latvala, Jari 1 1
82 Meriläinen, Marko 0
83 Mäki, Tommi 2 2
86 Rajala, Katja 1 1
87 Ridanpää-Taittonen, Annu 1 1
88 Risikko, Paula 1 1

Yhteensä 0 0 0 2 3 1 6

Puolue: Seitsemän tähden liike r.p. 
91 Hämäläinen, Ville 1 1

Yhteensä 0 0 0 0 0 1 1

Puolue: Suomen Keskusta r.p. / Centern i Finland r.p.
103 Hautala, Lasse 1 1
104 Joensuu, Antti 1 1
107 Lahti, Risto 1 1
110 Lintilä, Mika 1 1
116 Rintamäki, Anne 1 1
117 Savola, Mikko 1 1

Yhteensä 1 1 2 0 2 0 6

Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.
120 Byskata, Leo 1 1
133 Östman, Peter 1 3 3 2 2 11

Yhteensä 0 2 3 3 2 2 12

Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/ Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.  / 
135 Berg, Kim 2 6 6 1 2 17
137 Häggblom, Kari 1 1 2
141 Kock, Viktor 1 2 1 6 3 2 15
142 Korpinen, Ville 1 1
145 Mäkynen, Matias 2 2
148 Urpilainen, Jutta 1 3 2 6
149 West, Linnea 1 1
150 Åkers, Rebecca 1 3 4

Yhteensä 4 8 4 20 8 4 48

Puolue: Vasemmistoliitto r.p. / Vänsterförbundet r.p.
151 Akinyemi, Aino 1 1 2
157 Lehto, Anneli 1 1
162 Pietilä, Roy 1 1
165 Sundqvist, Lisen 2 2 4

Yhteensä 0 1 3 2 2 0 8

Puolue: Feministinen puolue r.p. 
167 Silvanne, Asta 1 1

Yhteensä 0 0 1 0 0 0 1

Yhteensä
Eduskuntavaalit 14.4.2019 Molpe enn. Molpe vaalip.Korsnäs enn. Korsnäs vaalip. Harrström Taklax Yhteensä

YHTEENSÄ 54 303 209 398 200 220 1384
Hylätyt 0 0 4 2 0 2 8

Sida 1
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Fiksu pieni kylä
Suomen Kuntaliiton kautta ruotsinkielisille kunnan-

johtajille tarjottiin mahdollisuus osallistua “Smart 
Little Village” – tapahtumaan Ruotsin Skurupissa.

3.4. – 4.4.2019 järjestetty tilaisuus kohdistui hen-
kilöihin, jotka työskentelevät  pienempien kun-
tien yhteiskunnallisen kehityksen parissa ja ovat 
siitä kiinnostuneita.  Myös mitä Korsnäsin kun-
taan tulee, niin nämä teemat ovat päivänpolttavia.  
Kunnanhallitus hyväksyi 25.3.2019, että kunnanjohtaja 
Christina Båssar osallistuu tapahtumaan.

Rantatie saa uuden 
päällystyksen

Tässä päivänä muutama tuli ilouutinen Ranta-
tien varrella asuville korsnäsilaisille autoilijoille. 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus sai jaettavaksi  
500 000 euroa kiireellisiin tieprojekteihin. Valinta 
kohdistui Rantatiehen, Korsnäsissa, koska 
kyseinen tie on yksi niistä alueen  kolmesta tieo-
suudesta, joille ei saatu kesänopeuksia tänä 
vuonna tien liian huonon kunnon vuoksi.

Se oli Anders Östergård,  Etelä-Pohjanmaan ELY-kes-
kuksen liikennejohtaja, joka saattoi  antaa tämän ilosano-
man Christina Båssarille,  juuri ennen pääsiäistä.

- Iloinen uutinen, jota olemme odottaneet ja jonka puo-
lesta olemme taistelleet monta vuotta, kunnanjohtaja 
Christina Båssar toteaa.

ELY-keskuksen ja kunnan välinen yhteistyö
Anders Östergårdin mukaan 500 000 euroa riittää 

uuteen päällystykseen noin yhdeksän kilometrin tie-
osuudelta   Moikipäästä Korsnäsiin.  Kunnalla on tämän 
vuoden investointibudjetissaan 150 000 euroa Rantatietä 
varten.

- Kunnan osuudesta  asfaltoitavaa tieväliä voidaan 
pidentää  etelän suuntaan  ohi kuntakeskustan, tai myös 
parantaa Moikipään risteyksen liikenneturvallisuutta suo-
jakorokkeella, koska 60 km/h nopeusrajoitusta ei  nouda-
teta riittävästi, Christina Båssar pohtii.

A l u s t a v a n 
arvion mukaan 
päällystystyö 
on valmis 
tämä vuoden 
syyskuussa.

Apurahojen jako 
15.4.2019 kunnanhallitus myönsi 33 hakijalle 

350 euron apurahan opiskelijaa kohti kevätluku-
kaudelle 2019 Silverbergin apuraharahastosta. 
Yhteensä 36 hakijaa jätti apuraha-anomuksen kevätluku-
kaudelle 2019. Kolme apurahaa anonutta opiskelijaa  ei 
täyttänyt apurahan saamisen edellytyksiä.

Jako Korsnäsin kunnan apuraharahastosta
Kahdeksan opiskelijaa anoi apurahaa Korsnäsin kunnan 
apuraharahastosta. Yksi hakija ei täyttänyt edellytyksiä 
stipendin saamiseksi  tästä rahastosta.  Kunnanhallitus 
päätti 15.4.2019 jakaa seitsemälle edellytykset täytt-
ävälle hakijalle 105 euron apurahan kevätlukukaudelle 
2019. 

Yhteishankinnat
TeeSe Botnia Oy on aloittanut hankintavalmis-

telut, jotka koskevat  tuoreita vihanneksia, hedel-
miä, perunaa, elintarvikkeita sekä tukkutuotteita 
(mm. lihatuotteita, valmisruokaa, kuiva-aineita, 
säilykkeitä, virvoitusjuomia, tuoreita marjoja 
sekä pakastettuja ruokatavaroita, marjoja, hedel-
miä ja jäätelöä). Uudet sopimukset suunnitellaan 
solmittaviksi 3.6.2019 lähtien ja olevan voimassa 
n. 4 vuotta.

Korsnäsin kunta osallistuu nykyään elintarvikkeiden ja 
tukkutuotteiden sekä maitotuotteiden yhteishankintaan. 
Nykyinen sopimus solmittiin 2.10.2015 alkaen toistai-
seksi. Korsnäsin kunta ei ole osallistunut tuoreiden vihan-
nesten ja hedelmien sekä perunan yhteishankintaan.

Valion nykyinen maitotuotteita koskeva sopimus jatkuu 
toistaiseksi voimassa olevana ja kilpailutetaan myöhem-
mässä vaiheessa.

Kunnanhallitus päätti 25.3.2019, että Korsnäsin kunta:
• osallistuu elintarvikkeiden ja tukkutuotteiden 

yhteishankintaan
• ei osallistu tuoreiden vihannesten, hedelmien ja 

perunan yhteishankintaan tässä vaiheessa, tarvit-
taessa kunta voi liittyä tähän sopimukseen myö-
hemmin sopimuskaudella,

• osallistuu maitotuotteiden yhteishankintaan

Kalustehankinnat
TeeSe Botnia Oy on aloittanut huonekalujen yhteis-

hankinnan valmistelut. Uudet sopimukset valmistellaan 
päiväkotikalusteille, koulukalusteille, konttorikalusteille 
ja yleisten tilojen kalusteille sekä hoitokalusteille.

Korsnäsin kunnanhallitus liittyi vuonna 2016 nykyiseen  
kalusteita koskevaan  yhteishankintasopimukseen. Nyky-
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massa toistaiseksi.
Kunnanhallitus päätti 25.3.2019, että Korsnäsin kunta:
• liittyy niihin päiväkoti- ja koulukalusteiden hankin-

tasopimuksiin, joita TeeSe Botnia Oy Ab valmiste-
lee ja jotka astuvat voimaan syksystä 2019

• voi myöhemmässä vaiheessa päättää liittymisestä 
hankintasopimuksiin, jotka koskevat konttorikalus-
teita ja yleisten tilojen kalusteita sekä hoitokalus-
teita.

Taloudellinen tuki 
tutkimuspäällikköä 
varten

Kunnanhallitus myönsi 20.8.2018 yhteensä 500 
euron avustuksen viisivuotiskaudelle hyvinvoin-
tiopintoihin suuntautuvalle aluetieteen profess-
uurille. 

Maaseutututkimuksen professuuri on ollut kaksi 5-vuo-
tiskautta  alkaen 2006 ja päättyen heinäkuussa 2016.  
Uudelle viisivuotiskaudelle haettiin ja myönnettiin  
varoja säätiöiltä ja yhdistyksiltä.  Koko viisivuotiskauden 
jäljelle jäävä summa haetaan pohjanmaalaisilta kunnilta.

Tutkimuspäällikkö
Åbo Akademi ilmoitti 3.4.2019, että  tullaan palkkaa-

maan hyvinvointiopintoihin suuntautunut aluetieteiden 
tutkimuspäällikkö. Koska tutkimuspäällikkö ei vastaa 
sitä professuuria, joka oli tarkoituksena avustuksessa, 
johon Korsnäsin kunta aiemmin otti kantaa, niin Åbo 
Akademi toivoo saavansa kunnalta tiedon, voiko avus-
tusta käyttää mainittuun tarkoitukseen. Kunnanhallitus 
hyväksyi 15.4.2019, että Korsnäsin kunnan yhteensä 500 
euron avustus voidaan käyttää myös tutkimuspäällikön 
toimeen.

Korsnäsin keskus- 
urheilukenttää 
koskeva aloite

Jäsen  Roger Bergström jätti 11. helmikuuta 
2019 valtuuston kokouksessa aloitteen, että 
Korsnäsin keskusurheilukentän pitäisi saada 
uusi nimi  kesän vihkiäisjuhlaksi.

Aloitteentekijän mukaan tarkoitusta varten voitaisiin 
julistaa nimikilpailu.

Kunnanhallitus asetti 21.1.2019 työry-
hmän suunnittelemaan kesän tapahtu-

mia lukuun ottamatta maailmanperintöpäivää.
Tapahtumaryhmä sai tehtäväkseen hoitaa myös tämän asian. 
Kunnanhallitus ehdotti 15.4.2019, että tapahtumaryhmä 
julistaa nimikilpailun sekä jättää ehdotuksen Korsnäsin 
keskusurheilupuiston uudeksi nimeksi. Uusi nimi viedään 
sitten valtuuston hyväksyttäväksi ennen käyttöönottoa.

Poikkeuslupa
Ulla ja Ulf Österroos omistavat kolme vierekkäi-

stä kiinteistöä,  jotka sijaitsevat Bräckskär-Fjärds-
bådan   –ranta-asemakaavalla.Kahdella tonteista 
on merkintä RA (RNo 50:0 ja RNo 51:0) ja 
yhdellä tontilla on merkintä VL (RNo 53:2). 
Ulla ja Ulf Österroos ovat anoneet poikkeuslupaa 
rakennusoikeuden ja tiloilla olevien rakennusten 
määrän uudelleen jakoa varten.

Poikkeuslupaa haetaan seuraaville:
Kiinteistö RNo 51:0
• että tontilla 1 kortt. RA3 saa olla 4 rakennusta: 

vapaa-ajantalo, varasto, lato ja aitta. (ylimenevä
• 15 m2:n kerrosala vähennetään kiinteistön RNo 

50:0 kokonaisrakennusoikeudesta, joka on 130 m2, 
samoin kuin kasvihuoneen/talvipuutarhan 20  m2:n 
kerrosala).

Kiinteistö RNo 50:0, merkintä RA
• että tontilla 2 kortt.  RA2 saa olla 4 rakennusta 

(sauna, kaksi vierastupaa sekä varasto)
• Kiinteistö RNo 53:2, merkintä VL
• että talvipuutarha/kasvihuone saa jäädä nykyiselle 

paikalleen, ylimenevä kerrosala vähennetään kiin-
teistöstä RNo 50:0, kuten aiemmin mainittiin.

Molempien kiinteistöjen RNo 51:0 ja RNo 50:0 yhteen 
laskettua rakennusoikeutta, joka on 260 m2, ei saa ylittää. 
Korsnäsin kunnanhallitus päättää asian, koska kyseessä 
on poikkeaminen kaavamääräyksistä.

Poikkeuslupa myönnettiin
Tekninen lautakunta ehdotti 8.4.2019 kunnanhallituk-

selle, että poikkeus voidaan myöntää MKL:n  171 §:n  ja 
172 §:n mukaisesti . Lautakunta katsoo, että poikkeus-
luvan myöntämiselle ei ole mitään  estettä. Kiinteistön 
RNo 51:0 asuinpinta-ala ylittyy 15 m2:llä, mutta kiintei-
stöjen RNo 51:0 ja RNo 50:0 yhteinen kokonaisraken-
nuspinta-ala ei ylity. Tekninen lautakunta katsoo, että ei 
ole mitään estettä lisätä erillisten rakennusten lukumäärää 
korkeintaan 3:sta 4:ään näillä kahdella RA-tontilla. 
Lisäksi nämä tontit sijaitsevat lahden perukassa, vaiku-
tuksen rantamaisemaan ollessa minimaalinen. Naapu-
reilla ei ole mitään huomautettavaa hakemuksen suhteen. 
Kunnanhallitus hyväksyi 15.4.2019 poikkeusluvan tekni-
sen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti.
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Uudet  
ammattinimikket

Varhaiskasvatuslaissa nimike lasten päivähoito 
on korvattu nimikkeellä varhaiskasvatus. Var-
haiskasvatuksen uusia ammattinimikkeitä ale-
taan soveltamaan.Uudet ammattinimikkeet ovat 
varhaiskasvatuksen opettaja (aiemmin lasten-
tarhanopettaja), varhaiskasvatuksen sosionomi, 
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ja varhaiskas-
vatuksen erityisopettaja.

Sivistyslautakunta ehdotti 27.11.2018, että Korsnäsin 
kunnassa vahvistetaan uudet nimikkeet ja ne viedään hal-
lintosääntöön.

Kunnanhallitus vahvisti uudet ammattinimikkeet 
25.3.2019 ja hyväksyi toimenkuvaukset.

Varhaiskasvatusjohtaja
Korsnäsissa muutetaan lasten päivähoidon johtajan 

nimike. Sivistyslautakunta ehdotti 27.11.2018, että uusi 
ammattinimike on varhaiskasvatuksen päällikkö.

Palkkatoimikunta ehdotti 11.3.2019, että lasten päivä-
hoidon johtajan  ammattinimike muutetaan varhaiskasva-
tusjohtajaksi.

Kunnanhallitus päätti 25.3.2019, että lasten päivähoi-
don johtajan ammattinimike muutetaan varhaiskasvatus-
johtajaksi.

Hallintosääntö päivitetään ja viedään kunnanvaltuuston 
hyväksyttäväksi.

Lärknäs-Annahemmetin johtaja
Perusturvalautakunta ehdotti 11.9.2018, että 

Lärknäs-Annahemmetin johtajan toimi muutetaan toi-
meksi nimikkeellä  Lärknäs-Annahemmetin yksikön 
esimies. Perusturvalautakunta vahvisti päivitetyn toimen-
kuvan. Toimen kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattikorkeakoulutasoinen tutkinto 
(esim. sairaanhoitaja, sosionomi tai geronomi). Lisäksi 
tulee kielisäännöksen mukainen kielitaitovaatimus. 
Kunnanhallitus hyväksyi 25.3.2019, että toiminimike 
Lärknäs-Annahemmetin yksikön esimies  otetaan käyt-
töön. Hallintosääntö päivitetään ja viedään kunnanval-
tuuston hyväksyttäväksi.

Haluatko ilahduttaa jotakuta 
ja tehdä hänen päivästään 
merkityksellisemmän?

Tule mukaan vapaaehtoisystäväksi Lärknäsiin ja Anna-
kotiin!

On hyvä, jos sinulle sopii antaa tukeasi meille tuntikin 
kuukaudessa. Olemme kiitollisia kaikesta tuesta ja riip-
puu aivan sinusta, missä määrin voit olla tukena.  Voitko 
ajatella jakavasi joskus kahvihetken kanssamme? Istua 
vierellä ja jutella, keskustella menneistä tapahtumista tai  
miksipä ei:  kertoa hauskan vitsin. Oletko käytännölli-
sempi  ihminen ja haluat auttaa kukkalaatikkojen kanssa 
tai askarella muuten puutarhassa? Silloinkin olet terve-
tullut. Voitko ajatella ulkoilevasi jonkun kanssa, kävele-
väsi puutarhassa  tai miksipä ei:  istua hetken auringossa 
ja syödä jäätelöä.

Mitään aiempaa hoitotyön kokemusta ei tarvita, vaan 
toivomme vain enemmän ystäviä. Hoitajia on aina pai-
kalla, jotka huolehtivat hoidosta.

Järjestämme ensimmäisen tapaamisen, jossa voimme 
yhdessä miettiä, miten juuri sinä voit tukea meitä ja plus-
sana on, että tarjoamme tietysti kahvit kahvileivän kera.

Tervetuloa mukaan!
Ensimmäinen tapaaminen järjestetään maanantaina 

6.5. klo 14. Jos sinulla on kysyttävää, niin älä epäröi ottaa 
yhteyttä meihin, puh. 050 598 7010.
Lärknäs Guldkant

Asukkaat Lärknäsissa ja Annakodissa (Annahemmet) 
ovat iloisia ja kiitollisia Lärknäs Guldkantista. Lärknäs 
Guldkant antaa arkeemme hohtoa tukien esimerkiksi   
musiikkiohjelmia, taksimatkoja tapahtumiin, valoterapia-
lamppua jne.

Lärknäs Guldkant on rahasto, joka on saanut ottaa vas-
taan varoja muilta yhdistyksiltä, yksityishenkilöiltä, jotka 
ovat lahjoittaneet rahaa syntymäpäivänään jne. Nämä 
rahat käytetään sitten Lärknäsin ja Annakodin asukkaita 
varten.  

Buketten-toimialueen toimintaa varten on ole-
massa rahasto Buketten Silverstrå. Se toimii 
samalla tavalla kuin Lärknäs Guldkant.  
Korsnäsin kunta huolehtii rahastosta ja mikäli rahastosta 
on kysyttävää, niin voi ottaa yhteyttä vanhustenhuollon 
ohjaajaan,  Marina Westerlundiin, puh. 06 347 9149, 050 
552 9621.
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TÄRKEÄ TIEDOTE!
Korsnäsin kunnankirjasto on suljettu 3-12.5. 
Kirjastoauto ei myöskään liikennöi kysei-
senä aikana. Verkkokirjasto on myös poissa 
käytöstä eikä e-kirjoja voida lainata. Kirjasto 
vaihtaa kirjastojärjestelmää ja avaa uudelleen 
maanantaina 13.5 klo 12. Tänä aikana lainat 
eivät umpeudu, ensimmäinen eräpäivä on 
17.5. Kaikki varatut kirjat ja mahdolliset kau-
kolainat odottavat avaamispäivään. Kirjaston 
henkilökunta on koulutuksessa koko viikon 
19. Voit lähettää sähköpostiviestiä kiireel-
lisissä tapauksissa biblioteket@korsnas.fi tai 
carola.backstrom@korsnas.fi.
Palautusluukku on käytössä koko ajan.
Tervetuloa maanantaina 13.5. klo 12-19.00

KORSNÄS-
PÄIVÄ 2019
Varaa lauantai 10.8. 

Korsnäs-päivälle.

Vuoden suuri, koko per-
heen kansanjuhla. Hienoa 
ohjelmaa ja monenlaista 
toimintaa uudella urhei-

lukentällä.

Järj. Korsnäsin kunta,  
tapahtumatoimikunta

Kuulutus

Korsnäs
EU-VAALIT sunnuntaina 26.5.2019 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 15-21.5.2019 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 14.5.2019 klo 16 
Keskusvaalilautakunnalle, Rantatie 4323, 66200 Korsnäs, puh. 06-3479 111.

Äänestyksessä äänestyspaikalla ja ennakkoäänestyksen yhteydessä äänestäjän on vahvistettava 
identiteettinsä. 

Korsnäsin keskusvaalilautakunta

KORSNÄSINUutiset


