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Korsnäsdagen på Korsnäs arena

Korsnäsdagen firades i år i samband med återinvigningen och namngivningen
av Centralidrottsplanen - numera Korsnäs arena. (sidorna 4-6)
Evenemangskommittén för Korsnäsdagen tackar alla - inkl publiken - som
medverkat till att invigningen av Korsnäs arena blev en så lyckad fest!
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Tillbaka till vardagen
Efter en lugn och fin sommarsemester börjar det bli dags att
ta itu med höstens program och utmaningar. Jag hoppas att
ni alla haft möjlighet att varva ner lite under sommaren och
ta tillvara möjligheten att umgås och träffas under lite ledigare förhållanden. Kanske resa lite njuta av att byta ut de välbekanta hemmalandskapet mot nya vyer och andra kulturer.
För min egen del kändes det jättebra att påbörja semestern i princip samtidigt som vägverkets entreprenörer började ta itu med Strandvägens nya beläggning mellan Molpe
och kyrkbyn. När de första bilarna hade farit över sträckan
tyckte jag nog att vägen ännu kändes väldigt skumpig, men
det berodde på att det egentliga asfaltlagret kom på plats
först senare. Numera är det ett nöje att köra på vägen och
vi ska hoppas att den känslan håller i sig nu i många års tid.
Det kan tyckas onödigt att Korsnäs kommun ska bidra med
ca 150.000 euro till en väg som staten äger och är underhållsskyldig till. Men i olika sammanhang och diskussioner med
kommunens företagare och företrädare för företag, så har
det gång på gång framkommit att den dåliga Strandvägen
upplevs som ett mycket konkret problem för våra företagare.
Vid den diskussion som fördes med företagarna och politikerna i kommunstyrelsen våren 2018 var kommunikationer,
infrastruktur och Strandvägen ett återkommande tema som
upplevdes som ett bekymmer både för företagandet på orten
och för möjligheterna att välja Korsnäs som boendeort.
Diskussioner för och emot en kommunal finansieringsandel i Strandvägen har också funnits inom kommunstyrelsen
och fullmäktige. Det är ju en del av det politiska styrandet
uppbyggnad att olika projekt diskuteras i de kommunala
organen. Jag har ju som tjänsteman förmånen att ha närvaro
och yttranderätt i princip alla organ, förutom revisionsnämnden och centralvalnämnden. Jag brukar också försöka närvara på olika möten i mån av möjlighet och kan därför med
gott samvete skriva att vi har mycket debatt och många pratglada politiker invalda i våra olika organ. Men när åsikterna
har vädrats och man fått ta del av hur olika människor ser på
saken lite ur olika synvinklar så brukar man i Korsnäs också
kunna enas kring ett samstämmigt beslut som de flesta är
nöjda med. Så även i fallet med Strandvägens finansieringsandel. Personligen så tror jag nog att det var kommunens
pengar i första hand och i andra hand vår goda lobbning för
vårt projekt som gjorde att tilläggspengarna landade just
på Strandvägen, för det finns nog gott om andra vägar som
också behöver fixas i Österbotten!
En annan god nyhet som kom till kommunkansliets e-post
under sommaren var ett första reserveringsbeslut från ARA
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om stödfinansiering till vårt Lärknäs projekt. Helt i enlighet
med vår anhållan så har ARA reserverat 40 % eller nästan
2,4 miljoner euro för vårt projekt här i Korsnäs. Nu återstår
naturligtvis för vår del att vi under hela projektet uppfyller
alla de krav och bestämmelser som uppställs och så kommer
vi att behöva gå igenom fler steg i ansökningsprocessen för
att pengarna även skall betalas ut till oss. Men jag ska inte
sticka under stol med att det snabba positiva beslutet från
ARA var en lättnad. Det är alltid enklare att slappna av lite
då man har goda besked om våra viktiga projekt.
För Lärknäs projektets del så väntar vi ännu här i höst på
ett beslut från social- och hälsovårdsministeriet om undantagslov för byggandet. Det var ju så att förra regeringen i
samband med SOTE planerna stiftade en lag som begränsade kommunernas och samkommunernas möjligheter att
investera i social- och hälsovårdsbyggnader. Lagen innebär
att alla social- och hälsovårdsrelaterade investeringsprojekt
som överstiger ett tröskelvärde om 5 miljoner euro, ska ha
ministeriets godkännande innan man kan börja bygga. Vi
hade inte från början tänkt att vårt projekt skulle överstiga
det beloppet, men när tiden går och planeringen fortskrider
så behöver också kostnadskalkylerna uppdateras. När den
totala kostnaden för både rivning, renovering och nybyggnations då visade sig överstiga ministeriets tröskelvärde så
var det bara att ta skeden i vacker hand och lämna in en
ansökan om dispens från lagen. Handlingarna till ministeriet
lämnades in samtidigt som vi lämnade in ansökan till ARA
och vi har preliminärt blivit lovade ett beslut i september
när beslutsfattarna börjar komma tillbaka från sina semestrar också. Under tiden jobbar vi vidare med projektet.
Genom de här två konkreta sakerna som jag tagit upp, så
finns det alldeles utmärkta förutsättningar att bo och verka
i vår kommun. Kommunikationerna finns och transportmöjligheter både in och ut ur kommunen. Serviceproduktionen
säkrar vi genom att ha goda och trivsamma verksamhetsutrymmen både för unga och mindre unga. Ja, och arbete finns
att gripa tag i även efter semestern!
Christina Båssar, kommundirektör
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Vattentjänstverket informerar!
Vattentjänstverkets sandfilter klarar inte för tillfället att filtrera bort den
mängd järn som finns i råvattnet, vilket leder till att dricksvattnet inte är klart i
färgen ute på ledningsnätet.
Vattnet går att dricka och investeringar kommer att göras för att säkerställa en
bra vattenkvalitet i framtiden.
Vattentjänstverket
Korsnäs kommun

pop-up restaurang
deT är så trevligt
med de här nya popup restaurangerna
älskling...

ja, och så trevligt
med så omväxlande
käk...

TALLING
PLANTER

GRAN
PLANT ERING
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Annonsera i KorsnäsNytt
Annonspriser år 2019 (+ moms 24%)

Upplaga: 1300 exemplar
Utkommer 8 gånger 2019 till hushåll
och företag i Korsnäs
Material sänds till Korsnäs kommun/
Kenth Nedergård
Postadress: Strandvägen 4323, 66200
Korsnäs
Telefax: 3479 190
Telefon: 050-5222 644
e-post : kenth.nedergard@netikka.fi

Nr 6-2019 utkommer 27.9.2019, manusstopp 13.9.2019
Nr 7-2019 utkommer 8.11.2019, manusstopp 25.10.2019
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Svartvitt

Färg

1/1-sida
(h*b) 269 mm x 182 mm

115

145

½-sida
(h*b) 133 mm x 182 mm
269 mm x 88,5 mm

80

105

¼ sida
(h*b) 133 mm x 88,5 mm

60

75

Radannons/ruta
varierar enl behov

40

50

Allmännyttiga föreningar och ideella
samfund får en rabatt på 50 % på ovanstående priser för annonser som gäller
kommersiella evenemang och motsvarande arrangemang.
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Korsnäsdagen

Korsnäs arena är det nya namnet
på kommunens idrottsplan
Korsnäsdagen genomfördes i år i strålande
förhållanden i området kring nydöpta Korsnäs
arena. Programpunkterna var många på årets
kommunal högtidsfest och evenemanget kunde
genomföras i strålande solsken.

Dagens mest efterlängtade programpunkt var återinvigningen och namngivningen åt centralidrottsplanen i kyrkbyn. Kommundirektör Christina Båssar och riksdagsman
Mikko Ollikainen fick äran att klippa bandet tillsammans
med en skara idrottsjuniorer från IF Fyren och KoFF. Efter
en stunds hemlighet avslöjade även namnet – Korsnäs
arena – med hjälp av juniorerna.
Namnet hade i början av sommaren valts av Korsnäs
kommunfullmäktige bland tjugofem inkomna förslag,
men hemlighållits fram tills i lördags. Hälsningsordet
hölls av kommundirektör Christina Båssar, som hoppades
att Korsnäs arena ska bli en populär arena för alla möjliga
olika evenemang.
Men innan dess hann publiken på närmare 700 personer också ta del av ett världsrekord. Bolltrollaren Tomas
Lundman från Stockholm hade inbjudits till Korsnäs för

att försöka göra ett nytt världsrekord i bolljonglering.
Inledningsvis såg det inte så lovande ut, men på det tredje
försöket lyckades han i liggande ställning hålla bollen
i luften i 14 minuter och 26 sekunder och hans 576:e
världsrekord i bolljonglering var avklarat. Publiken jublade och Tomas var lättad.

Många pristagare
Enligt traditionen utses under Korsnäsdagen även Årets
kulturbärare. I år föll valet på konstnären och hantverkaren Kerstin Westmalm. Mer om henne i en skild artikel.
Eftersom återinvigningen av idrottsplanen även fungerade som IF Fyrens 80-årsjubileum, passade föreningen
på att uppmärksamma många förtjänstfulla idrottare och
ledare genom åren. Roger Lindholm presenterade en kort
historik över föreningens åttioåriga historia och sedan
följde premiering av föreningens pristagare.
Dagens festtalare riksdagsman Mikko Ollikanen var på
strålande humör och erinrade sitt första besök på idrottsplanen i Korsnäs som knatte. Senare har han hunnit spela
många fotbollsmatcher på planen, men han besöker

Free Spirits underhåller.

Soppan smakade.

Christina Båssar och Mikko
Ollikainen får skjuts av
Johanna Juthborg i Folkhälsans elriksha.
Ulf Mannfolks Buick Limited från 1958.
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Allan & the Astronauts förstärkta med
Jan-Ola Granholm.
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Bolljongleraren Tomas
Lundman lyckades till
sist slå ett nytt världsrekord i bolljonglering
i Korsnäs påhejad av
publiken. Tidtagaren
Mats Åbacka och fotbollsdomarna Mirza
Hodzic och Edin Halilcevic fungerade som officiella kontrollanter.

kunde trycka egna tröjor med mönster från världsarvsskärgården.
På skolans gårdsplan serverades välsmakande köttsoppa och innan dagen var slut kunde arrangörerna räkna
in närmare 400 sålda matportioner.
På skolgården ställde American Cars Route 673 Korsnäs
ut ett trettiotal av sina bilar. I och bredvid rinken hade
Hopsis ordnat med lekland där framför allt attraktionen
Benjitrampolin lockade många.
På idrottsplanen fanns en föreningsmässan med ett femtontal utställare. Olika aktiviteter presenterades. Besökarna kunde prova på Kangoo Jumps, rullstolsslalom eller
ta en tur i Folkhälsans elriksha. Lotter och böcker såldes.
– Arrangörerna liksom de deltagande föreningarna är
nöjda med årets Korsnäsdag. De olika aktivitetsplatserna
fungerade bra och alla hade aktiva deltagare, konstaterade
Roger Bergström, som fungerat som ordförande för den
evenemangskommittén.
Text och foto: Kenth Nedergård

numera även Korsnäs i många olika sammanhang.
- Korsnäs är en driftig och företagsam kommun. I kommunen finns även ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Varje
satsad euro på föreningsaktiviteter, ger samhället mångfalt tillbaks. Med åren har Korsnäs blivit en allt mer internationell kommun och idrotten är en bra väg att lyckas
med integrering av nya finländare i vårt lokalsamhälle,
hälsade Mikko Ollikainen.
I den lekfulla stafetten på skidor såg det länge ut som
KoFF:s lag skulle utgå med segern, men efter vändningen
tappade de takten och Korsnäs Brandklubb kunde utgå
med segern.
För den musikaliska underhållningen stod Solf blåsorkester, sånggruppen Free Spirits och vasabandet Allan &
the Astronauts med Hippi Hovi på bas och sång, som även
fungerade som festens konferencier.

Aktiviteter på ett stort område
Runt omkring på festområdet pågick olika aktiviteter
under hela dagen. Vid ingången till skolområdet höll projektarbetare Geir Byrkjeland en workshop för barn, som

Erfarenhetstalare Stina
Österbro hade ordnat
rullstolsslalom.

Bianca Moliis visar prov
på hinderhoppning utan
häst.

Benjitrampolinen var populär bland de yngre.
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Korsnäs brandklubb vann skidstafetten med laget Lasse Matkoski, Tobias
Bergman och Lars-Erik Nylund.

Korsnäsdagen - pristagare
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Årets kulturbärare i Korsnäs
är Kerstin Westmalm
Kerstin
Westmalm
har
examen från konstlinjen vid
Nykarleby konstskola, där en av
hennes lärare var den i Korsnäs
ofta sedda sommargästen, akvarellisten Carl Wargh.
Förutom konstnär är Kerstin även
hantverkare. Sedan 1990-talet har
hon sysslat aktivt med keramik. Sitt
kunnande har hon inhämtat som lärling hos äldre keramiker och på kurserna i konstskolan.
I huvudsak skapar Kerstin bruksoch konstföremål som hon saluför i
Korsnäs och i regionen. Hon är en
stor tillgång för bygden, då det är
enkelt att på nära håll hitta vackra
gåvoföremål till olika uppvaktningar
och bemärkelsedagar. Hennes små
tomtar i keramik har blivit älskade av
många och de efterlängtade Korsnästomtarna brukar uppenbara sig när
julen står för dörren, varje år i litet ny
tappning. Tack vare variationen har
tomtarna blivit riktiga samlarobjekt
som finns i många hem.
Hon började sin verksamhet i Ateljé
Myron i Viitaniemi och senare i Lillstugon vid Norrbyvägen, efter att

Foto: Kenth Nedergård

familjen flyttat in till Kyrkbyn. Där
finns det permanenta försäljningsstället öppet ungefär en kväll i veckan.
Parallellt med keramiken har
måleriet funnits med i bilden. Tillsammans med Lee Esselström och
Monika Antikainen gav Kerstin ut
en bok kallad Solkatter/Aurinkokis-

IF Fyren premierade
Eftersom invigningsfesten även
fungerade som IF Fyrens 80-årsjubileum, passade föreningen på att uppmärksammare idrottare och trotjänare
bland ledarna på 80-årsjubileet.
De aktiva idrottarna Nathalie Nystrand,
Felicia Åbacka och Huy Hung Pham fick
föreningens bordstandard.
SFI:s silverplakett tilldelades Roger
Lindholm.
ÖID:s plakett tilldelades Alf Strandholm.
ÖID:s
förtjänsttecken
tilldelades
Henrik Backgren, Agneta Granskog,
Kent Höglund, Roger Lindholm, Kent
Nykamb, Tore Nystrand, Alef Ståhl, MajBritt Vilén och Mats Åbacka.
Fyren-diplom tilldelades Henrik Backgren, Sven Båskman, Lars Forsman,
Agneta Granskog, Joakim Honkanen,
Kent Höglund, Roger Lindholm, Henrik
Mattans, Kent Nykamb, Tore Nystrand,
Lars Ove Prost, Alf Strandholm, MajBritt Vilén och Mats Åbacka.

sat år 2013. Boken är illustrerad av
Kerstins färgstarka bilder med sagostämning. Kerstin lär ha ett speciellt
gott öga till katter och konst!
Kerstin Westmalm har hållit flera
utställningar i Korsnäs bibliotek, den
senaste i april 2019, med både keramikföremål och målningar i akryl.
Att vara konstnär, producent och
företagare i en och samma person är
ingen lätt väg till framgång. Keramikern har en lerklump, som sakta växer
ur händerna till det föremål som finns
i fantasin. Sedan återstår flera processer tills marknadsföring, försäljning
och fotarbete kan ta vid. Det är kreativitet och skapande, kombinerat med
hårt arbete. Kerstin Westmalm är en
etablerad keramiker, med vackra kvalitetsprodukter som sitt varumärke.
Under åren har hon flitigt bevistat
marknader runt om i landet och på så
sätt gjort sitt företag K-Ceramics känt
även utanför kommunens gränser.
Korsnäs kommun vill med denna
utmärkelse tacka en mångsidig
konstnär och företagare i kommunen. Vi gratulerar årets kulturbärare
Kerstin Westmalm och önskar henne
all lycka och välgång i fortsättningen.
Foton: Kenth Nedergård

Nathalie Nystrand, Felicia
Åbacka och Huy Hung Pham.

Erik Sepänaho uppmärksammades för sin insats i IF Fyren.

En lång rad ledare och föreningsaktivister premierades med diplom.
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Vi har spikat fågelholkar, bundit sommarkransar, haft våffelkalas, stekt fläsk och fått doppa potatisar, vi har
haft nostalgidagen med Amerikabilarna osv. Från början av sommaren syns när vi planerat blommor....sedan
blommor som blommar.
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Förtroendeuppdrag 2019-21
Kommunstyrelsen utsåg
följande personer för förtroendeuppdrag vid sammanträdet 10.6.2019.

Världsarvet i Kvarken r.f.
Kommunstyrelsen
utsåg
Anna-Lena Kronqvist till årsmötesrepresentant samt Katarina
Holmkvist till ersättare för föreningen Världsarvet i Kvarken
r.f:s årsmöten för mandatperioden
2019 – 2021.
Kommunstyrelsen utsåg AnnSofi Backgren till representant
samt Anna-Lena Kronqvist till
ersättare i föreningens styrelse för
mandatperioden 2019 – 2021.

Representanter i nämnderna
Tekniska nämnden: Jens Bjurbäck
Tillsynsnämnden:
Anna-Lena
Kronqvist
Vård- och omsorgsnämnden:
Lars-Erik Mannfolk
Bildningsnämnden:
Camilla
Ribacka
Biblioteks-, kultur- och fritidssektionen: Rosita Eklund

Lönekommitté

Korsnäs företagare

Oy Stormossen Ab

Kommunstyrelsen utsåg Johan
Holm-Rosbäck till ordinarie representant med Jens Bjurbäck som
personlig ersättare i styrelsen för
Korsnäs Företagare rf för åren 20192021.

Kommunstyrelsen
utsåg
Ulf
Granås till ordinarie representant till
Oy Stormossen Ab:s bolagsstämma
samt Katarina Wester-Bergman till
personlig ersättare för mandatperioden 2019 – 2021 samt Håkan Wester
som styrelserepresentant.

Bottenhavets sjukhems stiftelse
Kommunstyrelsen utsåg Johanna
Juthborg till medlem och Vivan Vesterback till personlig ersättare till
Bottenhavets sjukhems stiftelse för
perioden 2019-2021.

Vasaregionens Turism Ab

Oy VASEK Ab
Kommunstyrelsen utsåg Sven-Erik
Bernas till stämmorepresentant och
Jens Bjurbäck till personlig ersättare
till Oy VASEK Ab:s bolagsstämmor
för mandatperioden 2019 – 2021.

Kommunstyrelsen utsåg Christina Båssar till stämmorepresentant
och Sven-Erik Bernas till personlig ersättare för att föra kommunens
talan vid Vasaregionens Turism Ab:s
bolagstämmor under perioden 2019 –
2021.

Aktion Österbotten r.f.

Kiinteistö oy Trikar

Korsnäs Värme Ab

Kommunstyrelsen utsåg Sven-Erik
Bernas till stämmorepresentant och
Ulf Granås till personlig ersättare till
Kiinteistö Oy Trikars bolagsstämmor
under mandatperioden 2019 – 2021.
Sven-Erik Bernas, Christina Båssar
och Hans Siggberg föreslås som ordinarie ledamöter till styrelsen och Ulf
Granås som ersättare.

Kommunstyrelsen utsåg Marcus
Nordmyr till stämmorepresentant till
Korsnäs Värme Ab:s bolagsstämmor
under mandatperioden 2019 – 2021
samt ger som förslag till ordinarie
styrelseledamöter Heidi Kammonen,
Jens Bjurbäck och Håkan Wester.

Kommunstyrelsen utsåg Camilla
Ribacka till ordinarie representant
till Aktion Österbotten r.f.s föreningsmöten samt Sven-Erik Bernas till
personlig ersättare för mandatperioden 2019 – 2021.

8

Lönekommittén för perioden
2019 – 2021 består av följande
medlemmar: Sven-Erik Bernas,
ordförande,
Marcus
Nordmyr,
viceordförande, Camilla Ribacka,
Christina Båssar, kommundirektör
och Caroline Westerdahl, ekonomichef.

Redaktionsråd
Redaktionsrådet för mandatperioden 2019 – 2021 består av följande
medlemmar: Sven-Erik Bernas, ordförande, Roger Bergström, viceordförande, Kjell Nydahl, Caroline
Åbacka och Helena Höglund-Rusk.

Framtidskommitté

Framtidskommittén för mandatperioden 2019 – 2021 består av följande medlemmar: Camilla Ribacka,
ordförande, Helena Höglund-Rusk,
viceordförande, Niclas Björkqvist,
Johanna Juthborg, Sofia Mitts-Björkblom.
På framtidskommitténs möten har
kommunstyrelsens ordförande närvaro- och yttranderätt. Kommundirektören fungerar som sekreterare.
Kommunens näringslivsrepresentant
vid VASEK har även kallats till kommitténs möten.
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Äldre- och handikapprådet

Kommunstyrelsen utsåg följande personer till äldre- och handikapprådet för
perioden 2019 – 2021:
Ordinarie 		
Ersättare
Maggie Haga 		
Marita Vägar
Håkan Häggblom
Alef Ståhl
Per-Ole Lassas
Britta A.Nyfors
Siv Högnäs 		
Boris Foxell
Kerstin Sjöstrand
Christina Mannfolk
Äldre- och handikapprådet utser ordförande och viceordförande inom sig.
Äldreomsorgsledaren är sekreterare för äldre- och handikapprådet.

Ungdomsråd

Kommunstyrelsen utsåg följande personer till ungdomsrådet för perioden
2019 – 2021:
Ordinarie 		
Ersättare
Amanda Åkersten
Tobias Bergman
Elvira Söderlund
Josefin Mattlar
Isabel Häggdahl
Richard Häggdahl
Angelica Höglund
Robin Höglund
Erica Sandholm
Matilda Mann
Gruppen utser ordförande och viceordförande inom sig. Som sekreterare för
gruppen har ungdomsledaren fungerat.

Samarbetskommittén

Kommunstyrelsen utsåg följande medlemmar till samarbetskommittén för
tiden 1.6.2019 – 31.5.2021.
Ordinarie 		
Ersättare
Båssar Christina
Westberg Carina
Westerdahl Caroline Wester-Bergman Katarina
Granqvist Johnny
Granås Ulf
Bernas Sven-Erik
Bjurbäck Jens
Kronqvist Anna-Lena Nordmyr Marcus
Lagerström Catarina Haga-Lagerström Kristna
Gädda Ann-Louise Mann Jessica
Suotunen Lena
Mannfolk Carina
Sjöroos Maivor
Nylund Marina
Lindholm Roger
Söderholm Minna
Samt från arbetarskyddet
Ordinarie 		
Ersättare
Bäck Annika 		
Sjöroos Maivor
Alfthan Birgitta
Åstrand Annica
Kronstrand Alexandra Bergström Thommy
Samarbetskommittén utser ordförande och viceordförande inom sig.
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Anbudsförfrågan för förbättring av trafiksäkerheten vid
Taklax skola utsändes ursprungligen i juni 2018. Eftersom samtliga anbud kraftigt överskred
anslaget i investeringsbudgeten,
förkastades samtliga anbud.

En ny och förändrad anbudsförfrågan uppgjordes och utsändes i maj
2019. Bland annat har grusgången
på östra sidan av skolan tagits bort.
Anskaffningen av staketet längs
vägen ingår inte i anbudsförfrågan.
Anbudshandlingarna sändes ut
till fyra jordbyggnadsentreprenörer och tre anbud inkom inom utsatt
tid. I årets investeringsbudget fanns
59.000 euro för projektet.
Eftersom budgeterat anslag överskrids föreslog tekniska nämnden att
en omdisponering görs i årets investeringsbudget. 24.000 euro flyttas
från projektet ny vattenledning till
Bjurbäck till Taklax skolfastighet.
Den nya totalbudgeten för projektet
blir därmed 83.000 euro.
Tekniska nämnden föreslog att
Simons Infra Oy Ab väljs som entreprenör till en summa om 80.000 euro
moms 0% för förbättring av trafiksäkerheten vid Taklax skola. Kommunstyrelsen föreslog budgetändringarna
för fullmäktige i enlighet med nämndens förslag.
Trafiksäkerhetsarbetena inleddes i
juni och färdigställdes före skolstarten. Asfaltsarbetena ska färdigställas
innan skolavslutningen 2020.

Kommunal information

Förbättring av
trafiksäkerheten
vid Taklax skola

Kommunal information

KORSNÄS
Nytt

Ny asfaltbeläggning på Strandvägen
I början av juli fick Strandvägen från Stenlundsvägen i
Molpe till Södra Inderfjärdsvägen i Korsnäs kyrkby ny beläggning. Arbetet gick snabbt och
inom några veckor var arbetet
klart.

Entreprenör och projektansvarig

för beläggningsarbetet är YIT. Den
gamla asfaltsbeläggningen kommer
att bli kvar under den nya. Det är
endast vid avfarterna och korsningsområdena som den gamla asfalten
frästes bort.
Hela beläggningsarbetet längs
Strandvägen kostade 650 000 euro.
Närings, trafik- och miljöcentralen

Asfalteringsarbetet gick smidigt med effektiva
maskiner.

Ny asfalt och nymålad vägmarkering leder besökarna till Korsnäs kyrkby.

Förstorad parkering vid Molpe strand
En skrivelse har lämnats in
till kommunen 6.5.2019 om att
kommunen borde förbättra och
förstora badstrandens parkering i Molpe. Därtill borde en
klar skyltning finnas för badstrandens parkering.

Badstrandens egentliga parkering
är liten och ofta full av parkerade
bilar under högsäsong. Badstrandens parkering är inte utmärkt med
parkeringsskylt och saknar logisk
struktur, vilket gör att parkerade bilar
tar upp mer utrymme än vad som
skulle behövas. Det ringa utrymmet vid badstrandens parkering gör
at många av badstrandens besökare
väljer at parkera sin bil vid Restaurang Strand-Mölle. Detta i sin tur
fyller upp restaurangens parkering.
Stundtals är parkeringen vid restaurangen överfull, vilket tyvärr lett till
att tilltänkta matgäster har sett sig
tvungna att söka sig annanstans. Ur
säkerhetssynpunkt är det inte heller
önskvärt att badgästerna, ofta barnfa-

fick 500 000 euro av Trafikverket,
vilket räckte till nio kilometer ny
asfalt. Korsnäs kommun kunde med
sitt anslag på 150.000 euro se till
att ytterligare tre kilometer genom
Korsnäs kyrkby till Södra Inderfjärdsvägen fick ny asfalt.

miljer med ivriga små badare, parkerar vid restaurangen där varubilar och
lunchätande trafikanter med tyngre
fordon rör sig.
Molpe bys samfällighet, som arrenderar badstrandens område tll kommunen, äger även området som finns
i anslutning till badstranden, parallellt med Sjövägen i Molpe. Området borde kunna iordningställas för
en parkeringsplats för simstranden.
Samfälligheten har för ett par år
sedan jämnat ut en del av området.
Tekniska avdelningen har gjort en
skiss på ett nytt parkeringsområde
med 17 nya parkeringsplatser för badstrandens gäster. Dessutom skulle tre
parkeringsskyltar sättas upp. Kostnaden för förstoringen av parkeringen
uppskattas till 2000 euro moms 0%.
Tekniska
nämnden
beslutade
4.6.2019 att parkeringen förstoras
och förbättras. Kostnaden för ändamålet omdisponeras vid behov inom
tekniska nämndens budget.
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Ny brygga till
Storkorshamn
Nuvarande flytbrygga med 24
platser för småbåtar vid Storkorshamn är i ett sådant skick
att en skall införskaffas. Antalet
uthyrda platser är för tillfället
sju stycken.

En förfrågan har gjorts på en ny
brygga med 12 småbåtsplatser. Kostnaden är 20.240 € moms 0% med båtbommar och 14.500 € moms 0% utan
båtbommar. En brygga med båtbommar har lägre driftskostnader. I årets
investeringsbudget finns ett anslag
på 15.000 euro för en ny brygga till
Storkorshamn.
Tekniska
nämnden
beslutade
4.6.2019 att en ny brygga med 12
platser med båtbommar införskaffas.
Ett anslag på 21.000 euro bör upptas i
investeringsbudgeten för nästa år.

KORSNÄS
Nytt
Undantagslov för
garagebyggnad

önskar flytta dessa byggrätter till fastighet Lassas RN:r 8:36 i Harrström
på fastlandet.
Fastigheterna ingår i den fastställda
Strandgeneralplanen för Korsnäs.
Fastighet Utterstenarna har beteckningen RA (område för fritidsbostäder) och fastighet Lassas har
beteckningen M (jord och skogsbruksområde) och LV-2 (område för
fiskehamn, hamn och bryggområde
med tillhörande lager- och parkeringsområde).
Grannarna har gett sitt godkännande till att byggrätterna flyttas till
fastighet Lassas. Harrström-Taklax m
fl byars samfällighet har på delägarstämman 20.4.2019 konstaterat att
det inte finns behov av någon hamn
på fastighet 8:36 och att hamnen kan
tas bort ur strandgeneralplanen.
Eftersom byggrätterna flyttas måste
en ändring av strandgeneralplanen
göras för båda fastigheterna. Praxisen
i kommunen är att den som anhåller
om en ändring i en plan har att stå för
samtliga kostnader som detta föranleder.
Kommunstyrelsen
beslutade
10.6.2019 i enlighet med tekniska
nämndens förslag att en ändring i
strandgeneralplanen görs för fastighet Utterstenarna RN:r 5:71 i Harrström och fastighet Lassas RN:r 8:36
i Harrström. Sökande har att stå för
samtliga kostnader, som ändringen av
strandgeneralplanen föranleder.

rage-förråd rivs för att möjliggöra
en nybyggnad av ett nytt båthus-garage-förråd. Byggnaderna som revs
hade en sammanlagd våningsyta
på 40,5 m2. Det nya båthuset hade
en våningsyta på 38 m2, alltså lite
mindre.
Byggnaderna är belägna på samfällt markområde RNr 878:10 i
Korsnäs kyrkby på fastställd strandgeneralplan. Området har i planen
har området beteckningen R (Område
för fritid och turism där stranden förblir i gemensamt bruk. På området får
befintliga fritidsbostäder med tillhörande bastur och ekonomibyggnader
underhållas, renoveras och byggas
till. En ny fritidsbyggnads våningsyta får dock vara högst 30 m2 och en
bastus våningsyta får vara högst 20
m2. På området får uppföras bryggor
och båthus).
Markägarna och grannarna har
inget att anmärka på ansökan.
Kommunstyrelse
beslutade
10.6.2019 i enlighet med tekniska
nämndens förslag att undantag i
enlighet med 171 § och 172 § MBL
kan beviljas. Undantagsbeslutet är i
kraft två år under vilken tid behövliga
bygglov som motsvarar undantagsbeslutet skall sökas. Beslutet delges
NTM-centralen.

Undantagslov för
egnahemshus

Torsten Pellfolk har anhållit
Philip Norrdahl har anhålom
undantag
för
större
våningslit
om undantagslov i avsikt
Catharina Båsk-Felder har
anhållit om flytt av två byggrät- yta för den garagebyggnad för at uppföra ett egnahemshus
och ekonomibyggnad på del av
ter belägna på fastighet Utter- vilken bygglov erhölls 2011.
Vid behandlingen av bygglovet lägenheten Mannborg 2:220
stenarna RN:r 5:71 i Harrström.
2011
överenskoms att ett äldre förråd i Harrström by på fastställd
Fastigheten är på en holme med
med
ute-wc
samt ett äldre båthus-ga- strandgeneralplan.
två outnyttjade byggrätter. Sökande
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I den gällande strandgeneralplanen har tomten beteckningen RA
(områden för fritidsbebyggelse med
egen strand. Byggnadsrätten och
byggnadernas antal och typ anges av
bestämmelserna i kommunens byggnadsordning.)
En del av byggnaderna tänkt at placera på M område (Jord- och skogsbruksområde) om ca 25 m.
Grannarna har inget att anmärka
på ansökan. Byggnaderna ansluts till
Korsnäs kommuns vattenledningsnät
och avloppsvattnet leds till godkänt
system.
Kommunstyrelsen
beviljade
10.6.2019 undantagslov i och med
att byggplatsen uppfyller kraven på
ändring av fritidsbostad/-tomt till
fast boende enligt kommunstyrelsens
beslut 26.3.2002. Egnahemshuset
ansluts till Korsnäs kommuns vattenledningsnät och avloppsvattnet leds
till godkänt system.
Genom att placera byggnaderna ca
25 m söderut in på M-området, behöver området inte fyllas ut i lika stor
omfattning, eftersom marknivån är
naturligt högre på detta område. Motsvarande skyddsremsa skall lämnas
norr om RA-området så at M-området även i fortsättningen utgör
totalt ca 40 m bred remsa mot väster.
Genom att flytta byggnaderna 25 m
in på M-området, skapas även naturliga insynsskydd mot grannarna.

Kommunal information

Flytt av byggrätt
på strandgeneralplanen
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Karenni Nationaldagsfest

Nationella Karennidagen firades i Molpe
I mitten av juni var det dags för Karennifolkets nationaldagsfirande i Korsnäs. Huvudfesten
firades i år söndag den 16 juni i Molpe paviljong.
Men redan på fredag och lördag började gästerna
samlas för idrott, lekar och samvaro i Korsnäs
och Molpe.
Karennifolket i Finland har samlats till sommarfester
sedan 2007 och årets fest var faktiskt den andra i Molpe.
Orsaken är helt enkelt för att det finns aktiva Karennimänniskor, som vill fira och uppmärksamma sin nationaldag och sitt ursprung. Khu Say Reh Duh med familj,
som bor i Molpe, var lokala arrangörer och de som höll i
trådarna för årets sommarfest.
Nationaldagsfesten inleddes som sig bör med Karennifolkets nationalsång. Khu Say Reh Duh berättade i sin
välkomsthälsning på svenska och karenni om bakgrunden
till festen, om karennifolket och deras kultur.
- Flaggan, kläderna och färgerna bildar tillsammans vårt
hjärta – det viktigaste vi har, förklarade han.
Publiken fick flera hälsningar från Myanmar och Say
Reh översatte förtjänstfullt. Kommundirektör Christina
Båssar fick äran att framföra kommunens hälsning. Hon
var glad över att karennifolket trivdes i Korsnäs och gav
kommunen en internationell prägel. Nyblivna riksdagsmannen Mikko Ollikainen hade fått äran att hålla dagens
festtal. Han framhöll att det är viktigt att våra nyfinländare blir en del av det finländska samhället och deltar i
aktiviteter av olika slag.

Premierade ungdomar.

Khu Say Reh Duh
hälsade välkommen.

– I Österbotten har vi lyckats bra med integreringen
av invandrare och flyktingar. Det är roligt att karennibefolkningen trivs i Finland och vill stanna här. Jag hoppas
det ska bli lättare och snabbare behandling av nyanlända
under den kommande regeringsperioden. Finland behöver mer invandring och arbetskraft.
Föreningen Karenni Society premierade duktiga ungdomar, som avlagt examen av olika slag runt om i Finland.
Det fanns både studenter och yrkesutbildade bland de premierade.
En mycket speciell pristagare, som uppmärksammades
på festen, var sjubarnsmamman Bawmar Majsjö. Hon
kom till Finland som ensamstående mor och fick motta
Finlands Vita Ros av presidenten på morsdag i år.
Mellan alla pratade inslag fick vi höra och se nationell
karennimusik. Vi bjöds på traditionella danser i olika
former. Dagens populäraste artist var Benson Nge Reh,
som bjöd på rockmusik i karennitappning – något som
den unga publiken speciellt uppskattade.
Festen avslutades med en asiatisk buffé och den välfyllda salen lät sig väl smaka.
Arrangörerna var nöjda med arrangemangen och ser
redan fram emot att träffas om ett år igen för att fira sin
nationaldag. Samtidigt som det är viktigt att bli en del
av det finländska samhället, är det viktigt att värna om
sina traditioner. Den kombinationen verkar karennifolket
lyckas bra med.
Text och foto: Kenth Nedergård

Bawmar Majsjö
fick blommor.
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Dansande ungdomar.

Rockartisten Benson Nge Reh med band.

Christina Båssar och Mikko Ollikainen i Karennifolkets färger.
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Söndagen den 4 augusti var det dags för den
årliga återkommande ortodoxa sommarsamlingen i Harrström. I år var det tionde året som
samlingen ordnades.

Arrangemanget fick sin början efter att fader Matti
Wallgren köpt K Juths gamla hus i Harrström för drygt tio
år sedan. Då fungerade han som kyrkoherde i den ortodoxa församlingen i Vasa och tyckte att sommarsköna
Harrström kunde bli en fin plats för en friluftsandakt. Ett
härbre på gården inrättades till en tsasouna – ett ortodoxt
bönehus – och platsen för en ortodoxa liturgi i det fria var
klar.
2015 blev Matti Wallgren vald till biskop i Uleåborgs
ortodoxa stift och kallas numera Metropolit Elia. Samtidigt blev han tvungen att flytta norrut för att sköta sitt
stift. Men huset i Harrström behöll han som sommarstuga
och sommarsamlingarna har fortsatt i traditionsenlig stil.
Vem som helst var välkommen att ta del av den ortodoxa
liturgin och besökarna kom både från när och fjärran. En
hel del bybor och kommuninvånare hade mött upp. Deltagarna kom från olika håll i Finland och de mest långväga
gästerna hade kommit från Holland och Norge.
En ortodox liturgi skiljer sig en hel del från den evangeliskt lutherska, även om andemeningen långt är den
samma. Kyrkokören är ständigt närvarande under hela
andakten och för händelserna framåt. Dagens liturgi gick
på flytande finska, svenska, engelska och ryska och det
måste varit en rejäl utmaning för alla inblandade att hålla
reda på i vilken ordning allt skulle genomföras och på
vilket språk.
Metropolit Elia och fader Andrei Sõtsov skötte liturgin
och hade till sin hjälp två assistenter, som såg till att alla
böcker och tillbehör fanns på plats, tände ljus och rökelse.
Kören under ledning av kantor Karl-Henrik Wahlfors
gjorde en gedigen insats. Under avslutningen av dagens
liturgi välsignades de närvarande, de omkringliggande
byggnaderna och, sist men inte minst, det dignande kaffebordet.

Liturgin genomfördes på Juthnystuvägen i Harrström, där den ortodoxa tsasounan finns.

Metropolit Elia (Matti Wallgren) skötte liturgin i gott
samarbete med den ortodoxa församlingen i Vasa.

Efter liturgin bjöds det på kyrkkaffe och dagens gäster
kunde umgås i fria former i den grönskande trädgården.
En ortodox liturgi har en speciell prägel och skiljer sig
en hel del från de gudstjänster, som utövas i den evangelisk lutherska kyrkan. En ortodox liturgi i en trädgård i
kulturlandskapet Harrström är ett trevligt sätt att bekanta
sig med den ortodoxa kyrkan. Nästa sommar kommer
nästa chans. Passa på om du har möjlighet.
Text och foto: Kenth Nedergård

Innan kyrkkaffet fick avnjutas, måste bordets alla
gåvor välsignas.
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Ortodox sommarsamling

Ortodox sommarsamling i Harrström

Sommar i Korsnäs
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Philip Järvenpää på turné
I sommar har det bjudits på
mycket sång, dans och musik i
Molpe paviljong. Förutom de
traditionella danskvällarna har
flera sommarkonserter hållits
iden natursköna omgivningen
invid Molpeström.
Hans Martin med vänner uppträdde
i början av sommaren och i slutet av
juli var det dags för årets stjärnskott
– åtminstone på Vegatoppen i radion:
Philip Järvenpää.
Talangen Philip Järvenpää upptäcktes av kapellmästare Thomas Enroth
för några år sedan och sedan dess har
deras samarbete bara stärkts. I senaste
års julkonsert i Korsnäs kyrka deltog
Philip Järvenpää med sång. I sommar
genomförde han sin första turné som
soloartist med en konsert bland annat
i Molpe den 25 juli.
Repertoaren bestod av musik från
1950- och 1960-talet – både kända,
men även mindre kända låtar. Roy
Orbison fanns förstås med och Elvis
Presley förstås. Men Philip sjöng
även eget material, däribland radiohiten ”In the Real World”.
Philip Järvenpää ackompanjerades av kapellmästare Thomas Enroth
samt medlemmar ur Ove & Lydians.
Den talrika publiken tackade för
musiken med stående ovationer och

fick även njuta av några extranummer innan kvällen var över.
Philip Järvenpääs karriär har
bara knappt börjat. Det ska bli
spännande att se vad ”Tjuren från
Jeppis” de närmaste åren.
Text och foto: Kenth Nedergård

Järvenpää bjöd på
4Philip
sammetslena sånger.

blev drag i paviljongen
6Det
när Philip Järvenpää med
orkester tog sig an 50 och
60-talets rockigaste låtar.

Allsång vid Edsvikssjön

Torsdagen den 1 augusti ordnades sommarens
allsångskväll vid Edsvikssjön. Benita Yrjans
och Carl-Erik Herrmans underhöll med sång
och dragspelsmusik och den talrika publiken
trivdes i kvällssolen.
14

Foton: Katarina Westerlund
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Sommar i Korsnäs

Världsarvsdag på
Molpehällorna

Årets Världsarvsdag firades söndagen den 4
augusti firades Världsarvsdagen ute på Molpehällorna. Ett fyrtiotal personer deltog i årets
världsarvsdag.

Transporterna sköttes tryggt med Kim Sebbas’ båt.
Ute på Molpehällorna bjöds deltagarna på dragspelsmusik av Milton West, Sven-Erik Bernas och Bror Svenns.
Världsarvsguiden Ann-Sofi Backgren guidade grupperna
omkring på ögruppen och berättade om fyrvaktaren Jacob
Rautios liv och leverne. De som ville kunde även delta
i en frågesport om Molpehällorna eller kika på utsikten
från tornet. Efteråt bjöd kommunen på kaffe och med syltgrisar.
Vädret var på arrangörernas och deltagarnas sida och
resultatet blev en njutbar utflyktsdag.

Aktiviteter på
museiområdet
Prästgårdsmuseet har hållit igång ett sommarcafé under sommaren. Sommarguiden Pontus
Westmalm har skött både guidningen och caféet.

Årets tema har varit emigranthistorier. I sommarens
utställning fanns olika föremål, som Korsnäsemigranterna hämtat med sig hem från sina resor. Under sommaren har även
tre föreläsningar
hållits på temat.
Författarna
Antti
Tuuri,
Dennis Rundt
och Karl-Gustav Olin berättade om sina
böcker
och
resor i emigranK-G Olin berättade i ord och bild om
ternas fotspår.
sina resor i emigranternas fotspår.
Hembygdsmuseet har hållit öppet traditionsenligt
under sommaren.
På
hantverksdagen mötte ett
hundratal besökare upp för att
ta del av museets
samlingar
och
följa med produktionen av en
Korsnäströja.

KorsnäsKrysset

Här kommer lösningen på det senaste
KorsnäsKrysset. Denna gång fick vi in 14 lösningar
på korsordet. Bland alla deltagarna har har vi lottat
ut tre priser.
Följande personer kan hämta ett pris på kommunkansliet:
Anne-Britt Andtsjö från Molpe
Gurli Nygrund från Molpe
Ibrahim Al-Saeed från Vasa
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Sommarresa
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Kulinariska upplevelser på Korsnäs och
Närpes pensionärers sommarresa till Åland
I programmet stod det att vi skulle få kaffe med
smörgås, men vi kom till en växthusrestaurang på
Herrön. Rökta fiskstjärtar, romsäckar, fiskskinn,
fenor, plättar med fisk och rökta apelsinskivor i
Västeros växthusrestaurang det var resans kulinariska upplevelse! Det är partet Anders Westerberg och Maria Sten-Westerberg som driver
Västerro gårdens restaurang.

Den andra kulinariska anrättningen fick vi i restaurangen i Peders Aplagårds ladugård. Peders fisksoppa var
utsökt god! Peder har den sydligast äppelodlingen i vårt
land med 1200 äppelträd.

Tony Asumaa som är delägare i Amalias Limonadfabrik
guidade oss i limonadfabriken och nyligen inköpta Mercedes Chocolaterie. Tony Asumaa är ursprungligen hemma
från Malax. Han frågade oss genast om han får använda
malaxdialekten. Till vardags arbetar han som minister i
Ålands landskapsregering med ansvar för kultur, idrott,
IT och utbildningspolitik.
Vi fick smaka på olika limonadsorter och på chokladen.
Min favorit är nog rabarber – fläderlimonad och choklad
i alla former.
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Resrutten för Korsnäs och Närpes pensionärers sommarresa till Åland började i Korsnäs genom Närpes,
Pargas, med kort paus för presentation av kalkgruvan,
Nagu och Korpo. Från Galtby färjfäste i Korpo tog vi
M/S Gudingen till Kökar. Under resan sköttes guidningen
av Bjarne och Anita Ismark. Bjarne underhöll med allsång och roliga historier från Kökar. På Kökar besökte vi
Kökars hembygdsmuseum, St Anna kyrka och klosteruinen. I år firar man Fransiskusdagarnas 40 års jubileum.
Varje år det första veckoslutet i juli har man sedan 1979
firat Fransiskusdagar på Kökar. Fransiskanerorden var
aktiv på Kökar redan på 1300-talet.

Vårt lands första långa pilgrimsled St Olofs sjöled
öppnades i maj i år. Den går i de medeltida pilgrimernas
fotspår till lands och till sjöss. Den startar vid Åbo domkyrka och går till Nidarosdomen i Trondheim i Norge.
Kökar är en etapp på St Olofs leden.
I Mariehamn träffade vi representanter för Mariehamns
pensionärsförening Torbjörn Sjöblad, Tor-Erik Landgärds
och Lasse Linden. Alla tre presenterade sig själva och föreningen. Lasse berättade dessutom om sitt företag Ålands
Senap Ab. Innan vi åkte hem från Mariehamn hade vår
chaufför Jan-Ole Wägar tillsammans med reseledaren
Boris Foxell ordnat så att det i närbutiken fanns tillräckligt med åländskt svartbröd och Lasses senap! Vi tömde
butikshyllorna!
”He var bästa reison”, sa Doris, när vi åkte hem.
Text och foto Anita Ismark

KORSNÄS
Nytt
VASEK informerar

Företagsrådgivaren tipsar:
Vad ska man tänka på när man
grundar ett företag?
Affärsidé. Idén ska vara realistisk och möjlig att genomföra
för den som ämnar bli företagare. Det underlättar avsevärt
om du tycker om det du planerar att göra! Idén behöver inte
alls vara färdig, eftersom vi
hjälper med att förädla den till
ett företag.

•

•

Prissättning. Du bör ha en klar
uppfattning om vad dina produkter eller tjänster kommer
att ha för pris och hur mycket
du vill betala lön för dig själv.
Produktens eller tjänstens
tillverkningskostnad samt konkurrenternas priser påverkar
också prissättningen.

•

•

Intresse för affärsverksamhetskompetens. Lagstadgade
ärenden ska skötas inom utsatt
tid. Det lönar sig att köpa bokföringstjänster av en sakkunnig
bokföringsbyrå – utgifterna
kan bokföras som företagets
kostnad. Bokföringsbyrån är
en av företagarens viktigaste
partners, så välj noga. Det
viktigaste är inte att hitta det
billigaste alternativet, utan det
som passar bäst ditt företag.

•

Kapital. Företagaren måste se
till att företaget har tillräckligt
med kapital för att komma
ordentligt igång med företags
verksamheten. Ibland kan man
själv ha tillräckligt med tillgångar, ibland behöver man
ta lån. Finansiärer uppskattar
realistiska planer.
Försäljning och marknadsföring. Vilka är dina kunder? Hur
hittar de ditt företag? Sociala
medier spelar nyckelroll, och
det är viktigt att företaget har
en fungerande webbsida. Vi
rekommenderar att du anlitar en expert för att skapa en
grafisk framtoning, webbsidor,
bilder och texter. Det är klokt
att satsa på uppbyggande av
företagsbilden – och dessutom
kan du söka stöd för det – eftersom det tar lång tid och kräver mycket arbete att etablera
en kundkrets.
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Har du planer på att starta eget?
Boka tid till gratis företagsrådgivning på nätet www.vasek.fi/
kontakta-oss/boka-tid-hos-foretagsradgivare
eller per telefon, 06 317 76 00.
Våra företagsrådgivare stöder
företagare under företagets hela
livscykel, alltid konfidentiellt och
avgiftsfritt!

På gång i Korsnäs
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Höstmarknad

På gång i

vid Molpe Marthagård lördag 7.9 kl.
11-14

KORSNÄS

Försäljning av:
• Fisk
• Grönsaker
• Bröd och bakverk
m. m.

Småbarnspedagogiken
i Korsnäs kommun

Populärt snabblotteri
samt försäljning av
kaffe under dagen

Håller
Öppet hus

Arr: Molpe
Marthaförening rf

5.9.2019
Drop in kl. 09:00-10:30

Företagarkväll i Korsnäs
9.9.2019

Evenemanget ger goda möjligheter för vårdnadshavare
och alla som är intresserade att bekanta sig med den
småbarnspedagogiska verksamheten vid kommunens daghem.

Vi börjar med sallad och korv från
grillen kl. 17.00. Programmet börjar
kl. 17.30.
Medverkande:

•

•
•

Suvi Markko, Dermoshop: Om
e-handel - ”Företagare, våga
visa känslor”
Mikko Ollikainen: Unga företagare - vad lockar och drar?
Anders Norrback: Landsbygdsföretagarnas möjligheter och
utmaningar

Vänligen anmäl dig senast 5.9 på
https://vasek.tapahtumakalenterit.fi

Välkomna!
I samarbete: VASEK, Korsnäs Företagare, Korsnäs kommun
Korsnäs företagare rf - grafisk profil.

Design: 3D Studio Blomberg Ltd.

PANTONE (PSC) 300 EC
CMYK: C98/M50
PANTONE (PSC) 355 EC
CMYK: C86/Y87

Välkommen att bekanta dig med verksamheten vid
Korsnäs daghem Kottebo, Molpe daghem Tulavippan
och Harrström daghem Knorren
Färgerna symboliserar natur och hav. Pilarna symboliserar olika näringar som
sammanstrålar och utgör byggstenar för en framtid i bygden.

Återstående hemmamatcher
HEMMAMATCHER - KORSNÄS FF DIV 3
Torsd. 22.8 kl. 18.30
Korsnäs FF - I-JBK
Lörd. 14.9 kl. 14.00
Korsnäs FF - KPS
Lörd. 28.9 kl. 14.00
Korsnäs FF - Kaskö IK

HEMMAMATCHER - KORSNÄS FF2/BFF Gazije DIV 6
Torsd. 8.8 kl. 19.00
Korsnäs FF2/Gazije - PeIK
Tisd. 3.9 kl. 18.30 		
Korsnäs FF2/Gazije - FC Sport-j
Tisd. 10.9 kl. 18.30
Korsnäs FF2/Gazije - Black Islanders

Passa på och kom och se på spännande fotboll under höstens sista matcher!
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Är du arbetslös eller
dagledig?
Kom med i gruppen som träffas varje
tisdag i kommungården (ingång
från Strandvägen) kl.13:00-15:00! Vi
börjar igen den 20.8.
- Gruppen riktar sig till dig som är
18-64 år
- Inspirerande program och gemenskap
- Fokus på möjligheter och välmående
- Gruppen är kostnadsfri och ingen
anmälan behövs
Nya och ”gamla” deltagare är välkomna med!

Skriv in i kalendern redan nu!

sKördemarKnad

lördagen den 14 september kl. 11-14 på museitunet.
Kom och sälj dina produkter!
Gratis Marknadsplatser reserveras på tel. 050 3519488

berättarKväll

fredagen den 20 september klockan 19.00
kaffeservering

medlemsutfärd

torsdagen den 3 oktober ca klockan 17-22

Vill du veta mera?
Kontakta: Maria Stenbacka 050
3297564 maria.stenbackakorsnas.fi
mera information kommer i föreningsspalten, på hemsidan korsnas.hembygd.fi eller facebook

Korsnäs församling informerar
Sö 18.8 kl 11.00 Gudstjänst Janne Heikkilä, Desere´Granholm.
On 21.8 kl 19.00 Samling på Strandhyddan. Rune Fant, Guy Kronqvist, Desere’ Granholm,
Projektkören. Kollekt : Karelen Vännerna rf. för Lahdenpohja
Sö 25.8 kl 11.00 Högmässa Magnus Dahlbacka och Anna Dahlbacka. Efter högmässan kyrkkaffe
och samling i församlingshemmet.
Sö 1.9. kl 11.00 Gudstjänst.
On 4.9 kl 19.00 samling på Strandhyddan. Rose-Maj Friman, Guy Kronqvist, Gun Korsbäck Orre,
Free Spirits, Jan-Ola Granholm, Deseré Granholm. Kollekt: Baltikumvännernas stipendiefond.
Fr 9.30. Mathjälpen. Diakonen nås på tel. 044-4101825.
Se Kyrkpressen för mera program i september.
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På gång i Korsnäs

Höstens evenemang på
Korsnäs Hembygdsmuseum

På gång i Korsnäs
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Vi har en livlig teaterhöst att se fram emot!

Spelman på taket - Wasa teater
Fredag 4.10 har vi bokat Spelman på taket, på den nyrenoverade Wasa teater och en guidad rundtur i huset före
föreställningen.
Boka senast 4.9. i biblioteket, som också ger mer info på
tel 06-3479140.

Öppethållningstider
Biblioteket övergår till vinteröppethållningstider
2.9.2019-31.5.2020
Måndag och fredag 12-19
tisdag, torsdag 12-16
onsdag 12-17
Bokbussen kör igen, oförändrat, udda veckor. Tidtabellen finns på www.korsnas.fi

Teater- och kulturresa till Helsingfors

Konsert med ukrainska sånger

5-6.10 blir det en teater- och kulturresa till Helsingfors
tillsammans med Malax kultur. På lördag Svenska teaterns
komedi The Play that goes wrong, som spelas på svenska
med brittisk humor. Adde Malmberg regisserar och Sven
Melander har översatt till svenska. Låter som bäddat för
skratt!

Konsert i biblioteket söndag 15.9 kl 18.00.
Gruppen Marvinok från Lviv, Ukraina turnerar i Finland
och kommer till Korsnäs bibliotek med fem sångerskor
som framför traditionella ukrainska sånger. Konserten
illustreras av en videobildserie.
Fritt inträde.

På söndagen är det traditionell Strömmingsmarknad i
Helsingfors.
Vi övernattar på hotel Marski, som nu öppnat igen efter
en omfattande renovering. Det finns tid för eget program
och shopping i Helsingfors. Intresserad? Ring genast biblioteket 06-3479140.

Sagostund
Sagostunder med Pontus
Westmalm fortsätter
under hösten. Första
sagostunden är fredag
27.9 kl 18.00. För dig som
orkar sitt och lyssna ungefär 30 minuter.

Kalevala i Åbo
Korsnäsnejdens pensionärsförening och bibliotek&kultur ordnar en resa till Åbo 23.-24.11. Vi ser Åbo svenska
teaters uppsättning av Kalevala i regi av Jakob Höglund.
På Stortorget hålls gammaldags julmarknad i stämningsfull miljö. På ditresan har vi lunchpaus på Tallbo i Raumo.
Boka i biblioteket tel 06-3479140.
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Mån 16.9 kl. 18.00 Församlingshemmet
Inskrivning och provning av scouttröjor.
Knopar, knutar och stormlykta.
Lör 28.9 kl. 12.00 Avfärd från församlingshemmet med stopp i Molpe. Vi åker till Zip park på
Vasklot. Ta med grillkorv och dricka. Ta också
med ett par handskar typ arbets- eller trädgårdshandskar för klättringen.
Kostnad 10,-/scout, resten betalar scoutkåren.
Tillbaka 16-17 tiden.
Se www.zipadventurepark.fi för mera information.
Mån 30.9 kl. 18.00. Församlingshemmet.
Karta och kompass. Knopar.
Ons 2.10 kl. 18.00-19.00. Församlingshemmet.
Föräldraträff. Obligatoriskt.
Mån-Tis 7-8.10 kl. 18.00. Vi samlas vid församlingshemmet och åker till Waterloo och
skjuter med luftgevär. Instruktörer från skytteföreningen är med båda kvällarna. Vi delar upp
oss på två kvällar.
Fre-Lör 11-12.10 HAJK TILL GLÄNTAN.
Mera info senare.
Mån 21.10 kl.18.00. Start från församlingshemmet. Vi åker till Närpes och bowlar. Scoutkåren
betalar avgiften. Hemkomst ca 21.00.

Fre 15.11 kl. 17.00. Start från församlingshemmet. Godispeng att ta med max. 5,-.Bussresa
till simhallen i Kristinestad, vi simmar och äter
sen pizza i Närpes på hemvägen. Scoutkåren
betalar. Hemkomst sent!

OBS!!! Pojkarna bör ha simbyxor INTE
simshorts!
Mån 18.11 kl. 18.00. Församlingshemmet.
Hemligt program.
Sön 1.12 kl. 11.00. Familjegudstjänst.
Vi träffas i församlingshemmet kl. 10.30.
		
Fre 6.12 SJÄLVSTÄNDIGHETSDAGENS GUDSTJÄNST kl. 10.30. Scouterna samlas i församlingshemmet och deltar i gudstjänsten, efteråt
står scouterna hedersvakt vid de stupades grav
med ljus i händerna.
Mån 9.12 kl. 18.00. Scoutavslutning.
Mera info senare.

Sture Södergran 0500-662917
Jan-Ola Granholm 044-4101823

SCOUTHALSDUKEN SKALL ALLTID
VARA PÅ!
VAR REDO!
Inga telefoner med på scoutträffar.
Klä dig alltid för att kunna vara
utomhus.
Vid frågor ring Sture 0500-662917

Mån 28.10 kl. 18.00. Start från församlingshemmet. Vi åker till brandstation på besök.
Mån 4.11 kl. 18.00. Församlingshemmet.
Guldsmuggling. Utomhus.
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Korsnäs Scouter

SCOUTPROGRAM HÖSTEN 2019

Annonser
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10

Tänk att
år redan gått sedan KORSNÄS BLOMSTER
öppnade på nytt ställe och jag blev företagare!

Välkomna att fira med oss
tisdag 20.8 kl. 9.00-17.00
Erbjudanden
Trestammig Phalaenopsis 13,90
Utekrukor -30 %
Fyndbord m m

Vi bjuder på kaffe el. saft med dopp!

Korsnäs Blomster o Begravningstjänst
Kyrkobyvägen 59 			
Tel. 06-3641 410 / 050-5740 464
carina.lagerstrom@netikka.fi

Bäckman och Söner Ab
Utför byggarbeten och murararbeten:
spisar, skorstenar, plattläggning, badrum, badtunnor.

Utför också sotning av skorstenar och eldstäder!

Pågående upp murning av en råspis.

För mer information ring:

Ny montering av en
gammaldags kakelugn från
slutet av 1800-talet

Karl-Erik Bäckman
+358 50 5184085
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www.ostrocenter.fi
Till höstens
bärplockning

Speedex Comlpete
Helfoder för hästar och
ponnyer
Havrefritt kompletteringsfoder med balanserat
protein– och energiinnehåll

INFÖR VILLAVSLUTNINGEN
Stormlyktor

Glöm inte att
fylla på
grillgasen!

med lampolja
eller LED




NYKARLEBY Frillmossavägen 2
KORSNÄS Strandvägen 4131

7817450
2827700

Till salu
Snöröjning 2019-2021
Intresserade av snöröjningsarbetenför Korsnäs
kommuns vägar och områden åren 2019-2021
kan kontakta kommunens tekniska avdelning,
tel. 06 3479 129 / Råholm för erhållande av
anbudshandlingar.
Anbuden bör vara inlämnade senast 14.9.2019.
Tekniska avdelningen

Korsnäs kommun bjuder ut en del av fastighet Mann
5:77 i Korsnäs på Halsön till försäljning. Fastigheten är
ca 7,7 ha och består till största delen av plantskog.
Skriftliga anbud ska inlämnas senast 20.9.2019 kl.
16.00 till Korsnäs kommun, Strandvägen 4323, 66200
Korsnäs. Säljaren förbehåller sig rätten att godkänna
eller förkasta givna anbud.
Kommunstyrelsen

Önskas hyra/köpa

Issandning 2019-2021

Egnahemshus
önskas hyra eller köpa

Intresserade av issandningsarbeten för Korsnäs kommuns vägar och områden åren 2019-2021 kan kontakta kommunens tekniska avdelning, tel. 06 3479 129
/ Råholm för erhållande av anbudshandlingar.

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

Anbuden bör vara inlämnade senast 14.9.2019.
Tekniska avdelningen
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Takaisin arkeen
Hienon ja rauhallisen kesäloman mentyä alkaa olla aika
tarttua syksyn ohjelmiin ja haasteisiin. Toivon teidän kaikkien saaneen mahdollisuuden pieneen rentoutumiseen kesän
aikana ja saaneen tilaisuuden seurusteluun ja tapaamisiin
vähän vapaammissa merkeissä. Ehkä olette jonkin verran
matkustelleetkin ja nauttineet tuttujen kotikulmien vaihtumisesta uusiin maisemiin ja toisiin kulttuureihin.
Omalta kohdaltani tuntui hyvältä aloittaa loma periaatteessa samaan aikaan kun tielaitoksen urakoitsijat aloittivat Rantatien uutta päällystystä Moikipään ja kirkonkylän
väliltä. Kun ensimmäiset autot ajoivat tiesosuudella , niin
mielestäni tie oli vielä kovin tärisevä, mutta se johtui
siitä, että varsinainen asfalttikerros tuli paikalle vasta
myöhemmin. Nykyään tiellä on ilo ajaa ja toivotaan, että
se tunne säilyy nyt monien vuosien ajan. Voi tuntua tarpeettomalta, että Korsnäsin kunta tukee n. 150.000 eurolla
tietä, jonka valtio omistaa ja on ylläpitovelvollinen. Mutta
eri yhteyksissä ja keskusteluissa kunnan yrittäjien ja yritysten edustajien kanssa on tullut esiin kerta toisensa jälkeen, että huono Rantatie koetaan hyvin konkreettisena
ongelmana yrittäjiemme kannalta. Kunnanhallituksessa
keväällä 2018 yrittäjien ja poliitikkojen välisessä keskustelussa liikenneyhteydet, infrastruktuuri ja Rantatie
olivat toistuva aihe, mikä koettiin huoleksi sekä seudun
yrittäjyydelle että mahdollisuuksille valita Korsnäs asuinkunnaksi.
Myös kunnanhallituksessa ja –valtuustossa on ollut
keskustelua Rantatien kunnallisesta rahoitusosuudesta,
puolesta ja vastaan. Osa poliittisen ohjauksen rakennettahan on, että projekteista keskustellaan kunnan elimissä.
Minulla virkamiehenä on etu olla läsnä ja puheoikeus
periaatteessa kaikissa elimissä, lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa ja keskusvaalilautakuntaa. Tapanani on
myös yrittää olla läsnä kokouksissa mahdollisuuksien
mukaan ja voin siksi hyvällä omallatunnolla kirjoittaa,
että meillä keskustellaan paljon ja kunnallisiin elimiin
on valittu monta puheliasta poliitikkoa. Mutta kun ensin
on nuuhkittu mielipideilmaa ja saatu selville, mitä mieltä
ihmiset ovat asiasta, eri näkökulmista katsottuna, niin
Korsnäsissa tavataan myös kyetä sopimaan yksimielisestä
päätöksestä, joka tyydyttää useimpia. Sama koskee myös
Rantatien rahoitusosuutta. Henkilökohtaisesti uskon
kylläkin, että ensisijaisesti kunnan rahat ja toissijaisesti
hyvä lobbaustyömme projektimme tiimoilta saivat aikaan
sen, että lisämäärärahat lankesivat juuri Rantatielle, sillä
Pohjanmaalla on runsaasti muitakin kunnostuksen tarpeessa olevia teitä!
Toinen kesän aikana kunnankansliaan sähköpostiin
tullut hyvä uutinen oli ARAn ensimmäinen tukirahoi24

tuksen varauspäätös Lärknäsin projektiimme. Aivan
anomuksemme mukaisesti ARA on varannut 40 %, eli
melkein 2,4 miljoonaa euroa projektiimme täällä Korsnäsissa. Nyt meidän osaksemme jää luonnollisesti projektin
aikana täyttää kaikki asetettavat vaatimukset ja määräykset, ja sitten meidän on tarve käydä läpi hakemusprossin useita vaiheita, jotta rahat myös maksetaan meille.
Mutta en peittele iloani siitä, että ARAlta tullut nopea
positiivinen päätös oli helpotus. On aina helpompi vähän
rentoutua, kun kuuluu hyviä uutisia tärkeistä projekteistamme.
Odotamme vielä tänä syksynä Lärknäsin osalta päätöstä sosiaali- ja tereysministeriöstä koskien rakentamisen poikkeuslupaa. Asian laitahan oli niin, että edelinen
hallitus SOTE-suunnitelmien yhdeydessä päätti lain,
joka rajoitti kuntien ja kuntayhtymien mahdollisuuksia investoida sosiaali- ja terveyspuolen rakennuksiin.
Laki tarkoittaa, että kaikille 5 miljoonan euron kynnysarvon ylittäville sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyville
investointiprojekteille pitää saada ministeriön hyväksyntä
ennen kuin rakentaminen voidaan aloittaa. Alunperin
emme ajatelleet, että projektimme ylittäisi sen summan,
mutta kun aikaa vierii ja suunnittelu etenee, niin kustannuslaskelmatkin on päivitettävä. Kun purkamisen,
kunnostuksen ja uusrakentamisen kokonaiskustannukset
näyttivät silloin ylittävän ministeriön kynnysarvon, niin
oli otettava lusikka kauniiseen käteen ja jätettävä poikkeushakemus. Asiakirjat jätettiin ministeriöön samanaikaisesti kun jätimme hakemuksen ARAan ja meille on
alustavasti luvattu päätös syyskuussa, kun päätöksentekijät alkavat palata lomiltaan. Tällä välin jatkamme projektityötämme.
Näiden kahden konkreettisen esiin tuomani asian
myötä on aivan erinomaiset edellytykset asua ja toimia
kunnassamme. Liikenneyhteydet ovat olemassa, ja kuljetusmahdollisuudet sekä sisään että ulos kunnasta. Palvelutuotannon takaamme sillä, että meillä on hyvät ja
viihtyisät toimitilat sekä nuorille että vähemmän nuorille.
Niin, ja työtä on mihin tarttua, myös kesälomankin jälkeen!

Christina Båssar, kunnanjohtaja
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Vesilaitoksen hiekkasuodattimet eivät pysty tällä hetkellä suodattamaan pois sitä määrää
rautaa, mitä raakavedessä on, minkä johdosta juomaveden väri ei ole kirkasta johtoverkostossa.
Vesi on juomakelpoista ja investointeja tehdään hyvän vedenlaadun varmistamiseksi tulevaisuudessa.
Vesilaitos
Korsnäsin kunta

Kerstin Westmalm on
vuoden kulttuurin kantaja
Korsnäsissa
Korsnäsin kunta haluaa tällä kunnianosoituksella kiittää monipuolista taiteilijaa ja kuntalaista
yrittäjää. Kerstin Westmalm on sekä taiteilija että
käsityön harjoittaja.

Kerstin luo pääasiallisesti käyttö- ja taide-esineitä, joita
hän myy Korsnäsissa ja muualla tällä alueella . Hän
on tärkeä vara tälle seudulle, koska häneltä on helppo
löytää kauniita lahjaesineitä muistamistilaisuuksiin ja
merkkipäiviksi. Hänen pienet keramiikkatonttunsa ovat
monien rakastamia.
Hän on vuosien mittaan käynyt ahkerasti markkinoita ympäri maata ja tehnyt siten yritystään K-Ceramics tunnetuksi myös kunnan rajojen ulkopuolella.
Kerstin Westmalmilla on ollut useita näyttelyitä Korsnäsin kirjastossa – viimeisin huhtikuussa 2019 – sekä keramiikkaesineiden että akryylimaalausten näyttelyitä.
Onnittelemme vuoden kulttuurintuottajaa Kerstin Westmalmia ja toivotamme hänelle kaikkea hyvää ja menestystä jatkossa.

Rantatie päällystetty

Luottamustehtävät 20192021
Kunnanhallitus valitsi 10.6.2019 kokouksessaan seuraavat henkilöt luottamustehtäviin.
Lautakuntien edustajat:
Tekninen lautakunta: Jens Bjurbäck
Valvontalautakunta: Anna-Lena Kronqvist
Perusturvalautakunta: Lars-Erik Mannfolk
Sivistyslautakunta: Camilla Ribacka
Kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-aikajaosto: Rosita Eklund

Korsnäsin yrittäjät
Kunnanhallitus valitsi Johan Holm-Rosbäckin varsinaiseksi edustajaksi, Jens Bjurbäck henkilökohtaisena varamiehenään Korsnäsin Yrittäjät r.y:n hallitukseen vuosille
2019-2021.

Selkämeren sairaskodin säätiö
Kunnanhallitus valitsi Johanna Juthborgin jäseneksi ja
Vivan Vesterbackin henkilökohtaiseksi sijaiseksi Selkämeren sairaskodin säätiöön kaudelle 2019-2021.

Vaasan seudun Matkailu Oy
Kunnanhallitus valitsi Christina Båssarin yhtiökokousedustajaksi ja Sven-Erik Bernasin henkilökohtaiseksi
varamieheksi edustamaan kuntaa Vaasan seudun Matkailu Oy:n yhtiökokouksissa kaudella 2019-2021.

Rantatie sai heinäkuun alussa uuden päällystyksen Moikipään Stenlundintieltä Eteläiselle Inderfjärdintielle, Korsnäsissa. Työ edistyi nopeasti ja
Kiinteistö Oy Trikar
muutamassa viikossa se oli valmis.
Päällystystyön urakoitsija ja projektivastaava on YIT.
Vanha asfalttipäällyste jää jäljelle uuden alle. Vain ulosmenoteillä ja risteysalueilla vanha asfaltti jyrsittiin pois.
Koko päällystystyö Rantatiellä maksoi 650 000 euroa.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sai 500 000
euroa Liikenne- ja viestintävirastolta, mikä riitti yhdeksälle kilometrille uutta asfalttia. Korsnäsin kunta saattoi
150.000 euron määrärahallaan huolehtia, että kolmelle
lisäkilometrille tuli uusi asfaltti, Kornäsin kirkonkylän
halki Eteläiselle Inderfjärdintielle.

Kunnanhallitus valitsi Sven-Erik Bernasin yhtiökokousedustajaksi ja Ulf Granåsin henkilökohtaiseksi
varamieheksi Kiinteistö Oy Trikarin yhtiökokouksiin
toimikaudelle 2019-2021. Sven-Erik Bernasia, Christina
Båssaria ja Hans Siggbergiä ehdotetaan hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja Ulf Granåsia sijaiseksi.

Oy Stormossen Ab
Kunnanhallitus valitsi Ulf Granåsin Oy Stormossen
Ab:n yhtiökokouksen varsinaiseksi edustajaksi sekä
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Katarina Wester-Bergmanin henkilökohtaiseksi sijaiseksi
toimikaudelle 2019-2021 sekä Håkan Westerin hallitusedustajaksi.

Oy VASEK Ab
Kunnanhallitus valitsi Sven-Erik Bernasin yhtiökokousedustajaksi ja Jens Bjurbäckin henkiökohtaiseksi sijaiseksi Oy VASEK Ab:n yhtiökokouksiin toimikaudelle
2019-2021.

Aktion Österbotten r.f.
Kunnanhallitus valitsi Camilla Ribackan varsinaiseksi
edustajaksi Aktion Österbotten r.f.:n yhdistyskokouksiin
sekä Sven-Erik Bernasin henkilökohtaiseksi sijaiseksi
toimikaudelle 2019-2021.

Korsnäs Värme Ab
Kunnanhallitus valitsi Marcus Nordmyrin yhtiökokousedustajaksi Korsnäs Värme Ab:n yhtiökokouksiin toimikaudelle 2019-2021 sekä ehdottaa Heidi Kammosta, Jens
Bjurbäckiä ja Håkan Westeriä hallituksen varsinaisiksi
jäseniksi.

Merenkurkun maailmanperintö r.y.
Kunnanhallitus valitsi Anna-Lena Kronqvistin vuosikokousedustajaksi sekä Katarina Holmkvistin sijaiseksi
Merenkurkun maailmanperintö r.y.:n vuosikokouksiin
toimikaudelle 2019-2021.
Kunnanhallitus valitsi Ann-Sofi Backgrenin edustajaksi
yhdistyksen hallitukseen sekä Anna-Lena Kronqvistin
sijaiseksi toimikaudelle 2019-2021.

Palkkatoimikunta
Kauden 2019-2021 palkkatoimikunta muodostuu seuraavista jäsenistä: Sven-Erik Bernas, puheenjohtaja;
Marcus Nordmyr, varapuheenjohtaja; Camilla Ribacka,
Christina Båssar, kunnanjohtaja ja Caroline Westerdahl,
talouspäällikkö.

Toimitusneuvosto
Toimikauden 2019-2021 toimitusneuvosto muodostuu
seuraavista jäsenistä: Sven-Erik Bernas, puheenjohtaja;
Roger Bergström, varapuheenjohtaja; Kjell Nydahl,
Caroline Åbacka ja Helena Höglund-Rusk.

Tulevaisuustoimikunta
Toimikauden 2019-2021 tulevaisuustoimikunta muodostuu seuraavista jäsenistä: Camilla Ribacka, puheenjohtaja; Helena Höglund-Rusk, varapuheenjohtaja; Niclas
Björkqvist, Johanna Juthborg, Sofia Mitts-Björkblom.
Kunnanhallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja
puheoikeus tulevaisuustoimikunnan kokouksissa. Kunnanjohtaja toimii sihteerinä. Kunnan elinkeinoedustaja
VASEKissa on myös kutsuttu toimikunnan kokouksiin.
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Vanhus- ja vammaisneuvosto
Kunnanhalllitus valitsi seuraavat henkilöt vanhus- ja
vammaisneuvostoon kaudelle 2019-2021:
Jäsen			Varajäsen
Maggie Haga 		
Marita Vägar
Håkan Häggblom
Alef Ståhl
Per-Ole Lassas
Britta A.Nyfors
Siv Högnäs 		
Boris Foxell
Kerstin Sjöstrand
Christina Mannfolk
Vanhus- ja vmmaisneuvosto valitsee puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan keskuudestaan. Vanhustenhuollon
ohjaaja on vanhus- ja vammaisneuvoston sihteeri.

Nuorisoneuvosto
Kunnanhallitus valitsi seuraavat henkilöt nuorisoneuvostoon kaudelle 2019-2021:
Jäsen			Varajäsen
Amanda Åkersten
Tobias Bergman
Elvira Söderlund
Josefin Mattlar
Isabel Häggdahl
Richard Häggdahl
Angelica Höglund
Robin Höglund
Erica Sandholm
Matilda Mann
Ryhmä valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
keskuudestaan. Nuoriohjaaja on toiminut ryhmän sihteerinä.

Yhteistyötoimikunta
Kunnanhallitus valitsi seuraavat henkilöt yhteistyötoimikuntaan ajalle 1.6.2019 – 31.5.2021:
Jäsen			Varajäsen
Båssar Christina
Westberg Carina
Westerdahl Caroline Wester-Bergman Katarina
Granqvist Johnny
Granås Ulf
Bernas Sven-Erik
Bjurbäck Jens
Kronqvist Anna-Lena Nordmyr Marcus
Lagerström Catarina Haga-Lagerström Kristna
Gädda Ann-Louise Mann Jessica
Suotunen Lena
Mannfolk Carina
Sjöroos Maivor
Nylund Marina
Lindholm Roger
Söderholm Minna
Bäck Annika 		
Sjöroos Maivor
Alfthan Birgitta
Åstrand Annica
Kronstrand Alexandra Bergström Thommy
Yhteistyötoimikunta valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan.
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Tarjouskysely liikenneturvallisuuden parantamisesta Taklaxin koululla lähetettiin alkujaan
kesäkuussa 2018. Kaikki tarjoukset hylättiin,
koska ne ylittivät reippaasti investointitalousarvion määrärahan.

Laadittiin uusi ja muutettu tarjouskysely ja se lähetettiin
toukokuussa 2019. Muun muassa koulun itäpuolinen
sorakäytävä otettiin pois. Tarjouskyselyyn ei sisälly tien
vartta kulkevan aidan hankkiminen.
Tarjousasiakirjat lähetettiin neljälle maanrakennusurakoitsijalle ja määräaikaan mennessä tuli kolme tarjousta.
Vuoden investointitalousarviossa oli 59.000 euroa projektia varten.
Tekninen lautakunta ehdotti tehtäväksi uudelleen järjestelyä vuoden investointitalousarvioon, koska budjetoitu määräraha ylitetään. Uutta vesijohtoa Bjurbäckiin
koskevasta projektista siirretään 24.000 euroa Taklaxin
koulukiinteistöön. Projektin uudeksi kokonaistalousarvioksi tulee siten 83.000 euroa.
Tekninen lautakunta ehdotti, että Simons Infra Oy Ab
valitaan urakoitsijaksi 80.000 euron alv 0 % summalla
liikenneturvallisuuden parantamiseen Taklaxin koululla.
Kunnanhallitus ehdotti talousarviomuutokset valtuustolle
lautakunnan ehdotuksen mukaisesti.
Rakentaminen alkoi kesäkuussa 2019. Kaikkien töiden
valmistumisajankohta, asfalttitöitä lukuun ottamatta, on
kuusi viikkoa projektin alkamispäivämäärästä. Asfalttityöt valmistuvat ennen koulun päättäjäisiä 2020.

Laajennettu pysäköintipaikka Moikipään rannalle

pienine, innokkaine uimareineen, pysäköivät ravintolan
läheisyyteen, missä kuljetusautot ja lounaalla käyvät kuljettajat raskaampine ajoneuvoineen liikkuvat.
Moikipään kylän jakokunta, joka vuokraa uimarannan
aluetta kunnalle, omistaa myös uimarantaan liittyvän,
Sjövägenin kanssa yhdensuuntaisen alueen Moikipäässä.
Alue pitäisi voida kunnostaa uimarannan pysäköintipaikaksi. Jakokunta on pari vuotta sitten tasoittanut osan
alueesta.
Tekninen osasto laati luonnoksen uudesta, 17 uuden
pysäköintipaikan paikoitusalueesta uimarannan vieraita
varten. Lisäksi pystytettäisiin kolme pysäköintikylttiä.
Pysäköintipaikan laajennuksen kustannukseksi arvioidaan 2000 euroa alv 0 %.
Tekninen lautakunta päätti 4.6.2019, että pysäköintipaikka suurennetaan ja parannetaan. Toimenpiteen vaatimat
varat järjestellään tarvittaessa uudelleen teknisen lautakunnan talousarvion puitteissa.

Uusi laituri Storkorshamniin
Storkorshamnin nykyinen 24 pienvenepaikan
laituri on sellaisessa kunnossa, että on hankittava
uusi. Vuokrattujen paikkojen lukumäärä on tällä
hetkellä seitsemän kappaletta.

Uudesta, 12 pienvenepaikan laiturista tehtiin kysely.
Kustannus on 20.240 alv 0 % venepuomeineen ja
14.500 € alv 0 % ilman venepuomeja. Venepuomeilla
varustetun laiturin käyttökustannukset ovat alemmat.
Kuluvan vuoden investointitalousarviossa on 15.000
euron määräraha Storkorshamnin uuteen laituriin.
Tekninen lautakunta päätti 4.6.2019, että hankitaan uusi
laituri, jossa on 12 venepuomein varustettua paikkaa.
21.000 euron määräraha pitää ottaa ensi vuoden investointitalousarvioon.

Rakennusoikeuden siirto

Kuntaan jätettiin kirjelmä 6.5.2019, että rantayleiskaavalla
kunnan pitäisi parantaa ja suurentaa uimaranCatharina Båsk-Felder anoi kahden rakennunan pysäköintiä Moikipäässä. Lisäksi uimaransoikeuden siirtoa, jotka oikeudet sijaitsevat Utternan pysäköintipaikalla pitäisi olla selvä viitoitus.
Uimarannan varsinainen paikoitus on pieni ja usein stenarna-kiinteistöllä, RNo 5:71, Harrströmissä.
täynnä pysäköityjä autoja vilkkaan sesongin aikana.
Uimarannan parkkipaikkaa ei ole merkitty pysäköintikyltein ja sieltä puuttuu loogisuus, mistä johtuen pysäköidyt
autot vievät enemmän tilaa kuin on tarpeellista. Uimarannan niukasta tilasta johtuen monet uimarannan kävijät
mieluummin pysäköivät autonsa Ravintola Strand-Möllen luona. Tämä puolestaan täyttää ravintolan paikoitustilan. Ajoittain ravintolan pysäköintipaikka on ollut tupaten
täynnä, mikä valitettavasti on johtanut siihen, että potentiaaliset ruokavieraat ovat katsoneet, että heidän on pakko
hakeutua muualle. Turvallisuussyistä ei myöskään ole
toivottavaa, että uimarannan kävijät, usein lapsiperheitä

Kiinteistö on saarella ja käyttämöttömiä rakennusoikeuksia on kaksi. Hakija haluaa siirtää nämä rakennusoikeudet
Lassas RNo 8:36 –kiinteistölle mantereelle, Harrströmiin.
Kiinteistöt
sisältyvät
Korsnäsille
vahvistettuun
rantayleiskaavaan.
Utterstenarna-kiinteistöllä
on
merkintä
RA
(vapaa-ajan
asuntojen alue) ja kiinteistöllä Lassas on merkintä M (maaja metsätalousalue) ja LV-2 (kalasatamalue, satama ja laiturialue siihen liittyvän varasto- ja pysäköintialueen kera).
Naapurit ovat antaneet hyväksymisensä rakennusoikeuksien siirrosta kiinteistölle Lassas. Harrström-Taklaxin ja
muiden kylien jakokunnat totesivat osakaskokouksessa
20.4.2019, ettei kiinteistöllä 8:36 ole tarvetta olla satama,
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ja että satama voidaan poistaa rantayleiskaavasta.
Kunnanhalliltus päätti 10.6.2019 teknisen lautakunnan
ehdotuksen mukaisesti, että kiinteistöille Utterstenarna
RNo 5:71, Harrströmissä, ja kiinteistölle Lassas RNo
8:36, Harrströmissä, tehdään rantayleiskaavaan muutos.
Hakija vastaa kaikista rantayleiskaavan muutoksesta
aiheutuvista kustannuksista.

Poikkeuslupa autotallirakennukselle
Torsten Pellfolk anoi poikkeusta isommalle
kerrosalalle autotallirakennukseen, johon rakennuslupa saatiin 2011.

Hakija toivoo, että poikkeus myönnetään autokatoksen
avoimien seinäpintojen korvaamiselle kiinteällä seinällä
ja kippiovella. Rakennusala pysyy samana. Hakija hakee
myös poikkeusta autotallirakennuksen taakse rakennetulle ladolle ja pienelle varastolle. Rakennukset sijaitsevat jakokunnan maa-alueella RNo 878:10, Korsnäsin
kirkonkylässä, vahvistetulla rantayleiskaavalla.
Maanomistajilla ja naapureilla ei ole huomautettavaa
hakemuksen suhteen.
Kunnanhallitus päätti 10.6.2019 teknisen lautakunnan
ehdotuksen mukaisesti, että poikkeus voidaan myöntää
MRL 171 ja 172 §:n mukaisesti.

Lumen raivaus 2019-2021
Korsnäsin kunnan teiden ja alueiden lumen
raivauksesta vuosina 2019-2021 kiinnostuneet
voivat ottaa yhteyttä tekniseen osastoon, puh.
06 3479 129/Råholm, josta saa asiapaperit
tarjouksen antamiseen.
Tarjousten on oltava sisällä viimeistään 14.9.2019.
Tekninen osasto

Jäähiekoitus 2019-2021
Korsnäsin kunnan teiden ja alueiden
jäähiekoituksesta vuosina 2019-2021
kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä kunnan
tekniseen osastoon, josta saa tarjousasiakirjat,
puh. 06 3479 129/Råholm.
Tarjousten on oltava sisällä viimeistään 14.9.2019.
Tekninen osasto

Poikkeuslupa omakotitalolle
Philip Norrdahl anoi poikkeuslupaa tarkoituksenaan rakentaa omakotitalo ja talousrakennus
osalle tilaa Mannborg 2:220, Harrströmin kylään,
vahvistetulle rantayleiskaavalle.

Naapureilla ei ole mitään huomautettavaa hakemuksen
suhteen. Rakennukset liitetään Korsnäsin kunnan vesijohtoverkkoon ja jätevesi johdetaan hyväksyttyyn järjestelmään.
Kunnanhallitus myönsi 10.6.2019 poikkeusluvan,koska rakennuspaikka täyttää vaatimukset vapaa-ajan
asunnon/-tontin muuttamisesta kiinteäksi asumukseksi,
kunnanhallituksen 26.3.2002 tekemän päätöksen mukaisesti.

28

Myytävänä

Korsnäsin kunta tarjoaa myyntiin osan Mann
5:77 –kiinteistöä Korsnäsin Halsönissä. Kiinteistö
on n. 7,7 ha ja muodostuu suurimmaksi osaksi
taimikkometsästä.
Kirjalliset tarjoukset pitää jättää viimeistään
20.9.2019 klo 16.00 Korsnäsin kuntaan, Rantatie
4323, 66200 Korsnäs. Myyjä pidättää itselleen
oikeuden hyväksyä tai hylätä annetut tarjoukset.
Kunnanhallitus

