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Café Korsnäs
Riksdagsledamot Mikko Ollikainen 
på besök i Korsnäs.  
Läs mer på sida 4 
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Vi kan välja mellan lite olika siffror, men de senaste 
exakta siffrorna så hittar vi från bokslutssiffrorna från 
2018 års bokslut. Enligt statistikcentralens siffror så 
använde vi då 6 450 euro per invånare till våra totala net-
todriftskostnader. Den summan kan sedan brytas ner så 
att social- och hälsovården kostar oss 3 618 euro per invå-
nare i nettokostnader, undervisning- och kultursektorn 
2 155 euro per invånare och till sist samhällstjänster (tra-
fikleder, räddningsväsendet mm) 286 euro per invånare.

Social- och hälsovården som vi nu diskuterar att frivil-
ligt överföra till en gemensam Österbottnisk samkommun 
utgjorde alltså 2018 ungefär 56 % av kommunens totala 
nettodriftskostnader, ingen liten del av kakan alltså. Delar 

Statistik och kost-
nader i budgettider

Så här på hösten så är det budgettider inom kommuner och 
samkommuner. Ena dagen gäller det primärvårdens kostnader 
andra dagen bildningsväsendets kostnader. Den gemensamma 
nämnaren för de olika kommunala diskussionerna är att det 
inte riktigt går att få den ekonomiska ekvationen att gå ihop 
då det gäller kommunens totala kostnader och de skatter och 
statsandelar som vi får att använda. Mer sällan ger vi oss tid 
att tänka på vad vi får för de skattemedel och statsandelarna 
som vi använder till den kommunala serviceproduktionen.

vi upp den biten i ännu mindre bitar så går 1 206 euro per 
invånare till specialsjukvården, alltså Vasa centralsjukhus 
eller olika former av universitetssjukhusvård som man 
kan remitteras till. Sedan har vi 904 euro per invånare 
som går till primärhälsovården (HVC och K5) resten är 
kostnader för Korsnäs kommuns egen serviceproduktion 
eller 1 508 euro per invånare. Så med andra ord är unge-
fär hälften av social- och hälsovården redan organiserad i 
olika samkommuner eller samarbeten med grannkommu-
nen Malax, medan vår egen serviceproduktion står för ca 
23 % av våra helhetsnettokostnader. 

Den andra stora delen av kommunens verksamhet 
utgörs av undervisnings- och kultursektorn. Av Korsnäs 
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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.

kommuns nettodriftskostnader för undervisning- och 
kultur 2 155 euro per invånare så går 1 169 euro per invå-
nare till undervisningssektorn eller ca. 18 % av helhets 
nettokostnaderna. Till idrotten går det åt 112 euro per 
invånare och kulturen 94 euro per invånare och bibliote-
ket 76 euro per invånare. 

Vi kan ytterligare bryta ner våra kostnader för undervis-
ningssektorn i för det kan tyckas i vissa sammanhang att 
vi har en dyr sektor där. Korsnäs har alltså 1 169 euro per 
invånare och jämför vi då med fasta Finlands medeltal 
som ligger på 911 euro per invånare så tycks ju skillnaden 
vara jättestor. Men då har vi faktorer som påverkar våra 
kostnader som att vi har glesbygd med långa transport-
sträckor och tvåspråkigheten överlag här uppe i Öster-
botten gör att Österbottens landskap har ett medeltal om 
1 017 euro per invånare. Jämför vi sedan mellan städer 
och kommuner i Österbotten så ser man att städerna som i 
många fall klarar sig helt utan skjutskostnader har ett lägre 
medeltal än typiska landsbygdskommuner. Vasa stad har 
tex 872 €/inv medan Malax har 1 076 €/inv, Korsholm 
1 184 €/inv, Nykarleby 1 144 €/inv och Vörå 1 150 €/inv. 

I Korsnäs har vi sedan tre egna skolor som alla har i 
mina ögon en mycket trivsam miljö och ger våra barn 
en mycket god start i livets skola. Elevantalet som senast 
behandlades i samband med bildningsväsendets budget-
förslag för 2020 visade för mig glädjande siffror då vi har 
en ökning i elevantalet både för Taklax och Molpe skolor. 
Hösten 2019 har vi 62 elever i Korsnäs kyrkoby skola, 43 
elever i Molpe skola och 32 elever i Taklax skola. Progno-
sen för sista året som presenterades visade att våren 2022 
förväntas det vara 60 elever i Korsnäs kyrkoby skola, 41 
elever i Molpe skola och 40 elever i Taklax skola. 

Om vi sedan granskar våra egna skolors kostnader per 
elev så ligger de väldigt nära varandra i kostnadsnivån. 
Med senaste bokslutssiffror från 2018 så ligger Korsnäs 

kyrkoby skola på 11 076 €/elev, Molpe skola ligger på 
11 367 €/elev och Taklax på 12 881 €/elev.  Det som skil-
jer skolorna kostnadsstruktur åt är främst fastighets och 
skjutskostnaderna liksom i Österbotten överlag. Molpe 
skola till exempel, har idag inga skjutskostnader eftersom 
skolan ligger så bra placerad mitt i byn. Korsnäs kyrkoby 
skola å andra sidan har dyrare fastighetskostnader än de 
andra skolorna och även en hel del kostnader för skol-
skjutsar. Att dra in någon skola för att centralisera skol-
strukturen går inte att göra idag utan utbyggnad för att 
få rum med alla eleverna. Då får vi ställa oss frågan om 
väggarna är mera värd än undervisningen?

Ibland när man diskuterar skolnätet så kan man göra 
det misstaget att man räknar att om man drar in en skola 
så slutar plötsligt dessa elever att kosta någonting. Verk-
ligheten är tyvärr inte sådan. Eleverna kostar ungefär 
samma sak per elev även i den centraliserade skolan, för 
det behövs mera timresurser, mera delade klasstimmar 
och mera skolskjutsar. Sätter man därtill en dyr investe-
ringskostnad i fastigheterna så är jag lite rädd att föresprå-
kare i olika kommuner som har byggt nya skolcentrum 
och räknat med att spara in mycket pengar åt kommunen, 
kommer att bli besviken på utfallet.

Nej, jag tycker att alla i Korsnäs ska vara stolta över 
att vi har så fina skolor som vi har idag, dessutom med 
värdens trivsammaste personal och godaste skolmaten i 
nejden! Det är någonting att skriva om i tidningarna och 
som jag tror att är en trumf att ha på handen när det gäller 
att få mera invånare till Korsnäs. Trivs man tillsammans 
och barnen har det tryggt och gott att vara så kan man 
kanske konstatera att det är världens bästa ställe att bo på.

Gå in på yle-arenan och kolla in hajbo-avsnitten om 
våra barn i Korsnäs och vad de gör på fritiden. Det är ett 
program som ger glädje i vardagen!

Christina Båssar, kommundirektör
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Planeringen av nya Lärknäs 
och Annahemmet i Korsnäs 
inleds i höst. Planeringen skall 
vara färdig 15.4.2020 och pre-
liminär byggstart är sommaren 
2020. Byggnaden ska vara färdig 
2022. Nya Lärknäs kommer att 
klassas som ett effektiverat ser-
viceboende. 

Kommunstyrelsen valde 14.10.2019 
planerarna för byggandet av Lärknäs.  
Till konstruktionsplanerare valdes 
bland fyra företag FCG Design 
och planering från Helsingfors. 

Planeringen av Lärknäs inleds

Deras anbud är på 25 800 euro. 
Till vvs- och automationsplanerare 
valdes bland tre företag Visioplan 
Pohjanmaa från Seinäjoki. I anbu-
det på 50.000 euro ingår planeringen 
av sprinkler och vattendimsystem. 
Till elplanerare valdes bland tre 
företag Smartplan från Jakob-
stad med ett anbud på 27 800 euro.  
Till köksplanerare valdes bland 
två företag Design Lime från 
Helsingfors för 7 320 euro. 
Till fuktsakkunnig valdes bland fyra 
företag Sancon Finland från Närpes 
för 83 740 euro. Det är första gången 

Korsnäs väljer en fuktsakkunnig för 
ett byggprojekt, efter att det blev 
aktuellt att kommuner bör utse en 
fuktsakkunnig. Den fuktsakkunniga 
är med under planeringsskedet, bygg-
nadstiden och även under brukstiden.

Största delen av den tidigare 
byggnaden rivs. De delar som blir 
kvar renoveras och byggs ihop med 
nybyggnaden. Hela projektet uppgår 
till 5,5 miljoner euro. Från ARA 
(Finansierings- och utvecklingscen-
tralen för boendet) har kommunen 
fått löfte om nästan 2,4 miljoner euro 
i finansiering.

Riksdagsledamot Mikko Ollikainen besökte 
Korsnäs onsdagen den 30 oktober. På program-
met fanns besök på Korsnäs kyrkoby skola och 
på Westbergs Handelsträdgård och som sista 
anhalt hade alla bjudits in till Café Korsnäs i 
kommunens bibliotek.

Till Café Korsnäs dök ett tjugotal debattglada kom-
muninvånare upp. Glädjande var att de unga också 
tog sig tid att komma och höra på vad Mikko hade att 
berätta och den politiska återväxten i Korsnäs kommun 
ser ut att vila på en mycket stabil och vetgirig grund.

De äldre generationerna var intresserade av att höra 
om möjligheterna att få stöd för fritidsaktiviteter, vilket 
drivmedel vi ska satsa på i våra bilar, hur vi ökar attrak-
tionskraften i kommunen och om det kan komma nya 
stödmöjligheter för att bygga ut fibernätverket istället 
för 5G nätverk?

Vi fick också höra att det nu finns pengar att söka för 
förbättring av enskilda vägar och att det även kommer 
att finnas pengar till stöd för investeringar i bokbussar 
från och med nästa års budget.

Runt kaffebordet fortsatte även diskussionen kring 
klimatfrågor och virkesuttaget från våra skogar och 
klimatfrågor. Alla frågor fick inte sina svar direkt med 
Mikko antecknade flitigt under hela dagen och till vissa 
aktuella frågor om tex social- och hälsovårdsreformen 

Café Korsnäs
kommer vi ännu att kunna återkomma till många gånger. 

Korsnäs kommun tackar alla aktiva deltagare och riks-
dagsman Mikko Ollikainen för att vi fick en intressant kväll 
tillsammans.

Text och foto: Christina Båssar
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Förlängning av 
arbetsavtal

Merkant, datanom Sol-Britt 
Båskman har sedan våren 2015 
arbetat inom kommunen som 
kanslist inom allmänna förvalt-
ningen. 

För utveckling av kommunens 
ärendehanteringsprogram samt 
arkivskötsel och arkivering och 
övriga arbetsuppgifter inom kanslist-
poolen ses det som ändamålsenligt att 
förlänga den vikarierande kanslistens 
arbetsavtal med ett år. 

Kommunstyrelsen beslutade 
14.10.2019 att förlänga Sol-Britt 
Båskmans arbetsavtal för tiden 
1.11.2019-31.10.2020 som vikarie-
rande kanslist (50 % anställning).

Molpebon Ann-Sofi Back-
gren, tidigare fullmäktigeord-
förande i Korsnäs, har valts 
till ordförande för styrelsen 
för Förbundet för europeiska 
gränsregioner AEBR. Valet av 
ny ordförande gjordes under 
AEBR:s årsmöte i Dresden 
24-25.10.2019. 

AEBR, vars fullständiga namn 
är Association of European Border 
Regions (Förbundet för europeiska 
gränsregioner), grundades 1971 för 
att öka och samordna samarbetet 
mellan gränsregionerna i Europa. 
För närvarande är 95 gränsregioner 
medlemmar i AEBR, och Österbotten 
är en av dem. Ann-Sofi Backgren är 
AEBR:s första kvinnliga ordförande.

Ann-Sofi Backgren har tidigare 
fungerat som förbundets viceordfö-
rande och hon blir härmed AEBR:s 
första kvinnliga, österbottniska, fin-
ländska och nordiska ordförande. 
Backgren valdes till ordförande för 
ett år. Som första vice ordförande 
för AEBR:s styrelse har hon redan 
i praktiken skött betydande uppgif-

ter i organisationen. Hon efterträder 
belgaren Oliver Paasch, som stiger åt 
sidan från ordförandeposten i förtid.

I AEBR:s arbete med att främja 
samarbete över gränser är EU:s 
Interreg-program viktiga. Interreg 
erbjuder finansiella resurser för sam-
arbete över gränser, och inför varje 
ny programperiod arbetar AEBR för 
att dessa möjligheter ska finnas kvar 
och utvecklas.   

– Under mitt ordförandeår kommer 

Ann-Sofi Backgren - ordförande för AEBR

EU:s kommande programperiod att 
vara den viktigaste frågan för AEBR. 
Vi följer också aktivt med de stora 
frågorna som påverkar EU, som 
Brexit och klimatförändringen, säger 
Backgren.

AEBR arbetar för att minska gräns-
hinder i Europa och har bland annat 
lobbat för grundandet av europeiska 
grupperingar för territoriellt samar-
bete (EGTS). Kvarkenrådet fick tidi-
gare i år status som EGTS.

Nyvalde ordförande Ann-Sofi Backgren och avgående ordförande  
Oliver Paasch från Belgien. Foto: AEBR

Enligt lagen och förordningen 
om småbarnspedagogik ska 
personalen på varje avdelning 
inom småbarnspedagogiken 
bestå av barnskötare och lärare 
inom småbarnspedagogik.

För att uppfylla lagen ändras befatt-
ningen som familjedagvårdare, som 
innehas av Julia West, till barnskö-
tare inom småbarnspedagogik från 
1.1.2020. Julia West har utbildat sig 
och är behörig som barnskötare från 
maj 2019.

Bildningsnämnden beslutade 
1.10.2019 att befattningen som famil-
jedagvårdare ändras till barnskötare 
inom småbarnspedagogiken från och 
med 1.1.2020.

Harrström daghem
Även på Harrström daghem ska 

personalen på varje avdelning inom 
småbarnspedagogiken bestå av barn-

skötare och lärare inom småbarnspe-
dagogik. Harrström daghem har två 
avdelningar (avd. 0-3 år och avd. 3-5 
år) och en tillsvidareanställd lärare 
inom småbarnspedagogik.  

Bildningsnämnden föreslog 
1.10.2019 att en befattning som lärare 
inom småbarnspedagogik i kommu-
nen inrättas från och med 1.1.2020.

Förlängd arbetsledighet
Inga-Lisa Moliis, barnskötare 

på Harrström daghem, är arbetsle-
dig från småbarnspedagogiken och 
har arbetat på Lärknäs under tiden 
15.4-30.9.2019. Hon har anhållit 
om förlängd tjänstledighet för tiden 
1.10.2019-30.6.2020. 

Bildningsnämnden beviljade 
1.10.2019 förlängd arbetsledighet för 
Inga-Lill Moliis. Vikariatet handhas 
av nuvarande personer till läsårets 
slut.

Ändring av befattning
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Gräns för delområde.
Osa-alueen raja.

Riktgivande tomtgräns.
Ohjeellinen tontin raja.

Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Byggnadsyta för bostadsbyggnader, gäststuga och förråd/garage.
Rakennusala asuinrakennuksille, vierasmajalle ja varastolle/autotallille.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH BESTÄMMELSER:
ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:

Kvartersnummer.
Korttelin numero.

Byggnadsyta för bastu. Våningsytan får uppgå till högst 40 m².
Saunan rakennusala. Kerrosala saa olla enintään 40 m².

Område som bör bevaras i naturtillstånd, per byggnadsplats får byggas
en brygga.
Alue, joka tulee säilyttää luonnontilaisena, rakennuspaikkaa kohden saa
rakentaa yhden laiturin.

Byggnadsyta för samtliga byggnader.
Rakennusala kaikille rakennuksille.

4

SPECIALBESTÄMMELSER FÖR BYGGANDET OCH MILJÖVÅRDEN.
ERITYISMÄÄRÄYKSET RAKENTAMISEEN JA YMPÄRISTÖN HOITOON.

Del av område som skall planteras.
Istutettava alueen osa.

300

e=0.15 Exploateringstal.
Tehokkuusluku.

Jord- och skogsbruksområde.
Maa- ja metsätalousalue.

Alue, jolla ympäristö säilytetään.
Område där miljön bevaras.

Småbåtshamn/ småbåtsplats.
Venestama/ venevalkama.

ALMMÄNNA BESTÄMMELSER:

1. Nybyggnader på småhustomter bör ha träfasad, byggnaderna bör till färgsättning och takform
uppföras i ett enhetligt, till omgivningen anpassat byggnadssätt, byggnaderna bör placeras så
att sockelhöjden befinner sig minst + 2,35 meter över N2000 nivå.

2. Vid byggande närmare än 5 m från angränsande byggnadsplatsgräns får den vägg som
vetter mot gränsen ha endast sådana fönster, vars nedre kant är minst 180 cm högre än
rummets golvnivå.

3. För förverkligandet och underhållning av de allmänna områden som nämns i
Markanvändnings- och bygglagens (MBL) 83 § ansvarar områdets markägare MBL 91§.

YLEISMÄÄRÄYKSET:

1. Pientalotonttien uudisrakennusten julkisivumateriaalin tulee olla puuta, rakennukset tulee
värityksen ja kattomuodon suhteen rakentaa yhtenäistä ympäristöön sopeutuvaa rakennustapaa
noudattaen, rakennukset tulee sijoittaa niin, että sokkelinkorkeus on vähintään korkeudella
+ 2,35 metriä N2000-tasossa.

2. Rakennettaessa lähemmäksi kuin 5 m etäisyydelle viereisen rakennuspaikan rajasta saa
rajanpuoleisessa seinässä olla vain sellaisia ikkunoita, joiden alareuna on vähintään 180 cm
korkeudella huoneen lattiatasosta.

3. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 83 §:n mukaisten yleisten alueiden rakentamisesta ja
kunnossapidosta vastaavat alueen maanomistajat MRL 91§.

Nummer på riktgivande tomt.
Ohjeellisen tontin numero.

Ett bråktal efter en romersk siffra anger hur stor del av arealen i
byggnadens största våning man får använda i vindsplanet för utrymme
som inräknas i våningsytan.
Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan
rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää
kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Linje 3 m utanför planområdets gräns.
3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Område för byggnader och anläggningar för samhällsteknisk försörjning.
Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

Område för allmän parkering.
Yleinen pysäköintialue.

Riktgivande gräns för område eller del av område.
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Område för närrekreation.
Lähivirkistysalue.

För lek och utevistelse reserverad riktgivande del av område.
Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

Kvartersområde för flervåningshus.
Asuinkerrostalojen korttelialue.

Kvartersområde för fristående småhus.
Erillispientalojen korttelialue.

Kvartersområde för småhus.
Asuinpientalojen korttelialue.

Område för badstrand.
Uimaranta-alue.

I u1/ 2

Gata reserverad för gång- och cykeltrafik där servicetrafik är tillåten.
Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla huoltoajo on sallittu.

Gata.
Katu.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Ett bråktal inom parentes efter en romersk siffra anger hur stor del av
arealen i byggnadens största våning man får använda i byggnadens översta
våning för utrymme som inräknas i våningsytan.
Sulkeissa oleva murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka
suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa ylimmässä
kerroksessa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.
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Riktgivande illustrationsbild på tomten med flervåningshus.

Starörens detaljplan håller på 
att ändras. Målsättningen med 
detaljplaneändringen är att 
justera markanvändningen och 
göra området mer attraktivt 
för boende. I planläggningen 
kommer möjligheterna att 
bygga våningshus på området 
att utredas. 

Programmet för deltagande och 
bedömning samt utkastet till ändring 
av har varit framlagt under tiden 3.5-
3.6.2019. Det utarbetade planförsla-
get har varit framlagt till påseende 
under tiden 26.9-26.10.2019 och 
utlåtande har inbegärts av berörda 
myndigheter. 

Från att utkastet var framlagt, har 
ett mindre område vid tomt 1 i kvar-
ter 1 medtagits i detaljplanen. På det 
aktuella området möjliggörs uppfö-
rande av en strandbastu på 40 m2. 

Starörens detaljplan
Starören har en gällande detaljplan, 

som ändrats flera gånger. Den 
ursprungliga strandplanen uppgjor-
des 1977. 

Planläggningsarbetet förverkli-
gas som ett samarbetsprojekt mellan 
Korsnäs kommun, Ramboll Finland 
Oy samt Moiki Invest Ab. 

Ändring av Starörens detaljplan

Området finns invid havet ca 3 km 
nordost om Korsnäs centrum. Are-
alen på området är ca 13,5 ha och 
det är avsett för boendeändamål. I 
dagens läge finns 7 bebyggda tomter 
inom området. Hela området är i 
privat ägo.

Ändringar i förslaget
I förslaget till ny detaljplan har 

tomternas antal har minskats med två 
AP-tomter (småhus), vilka har änd-
rats till en AK-tomt (flervåningshus). 
Till planförslaget har små justeringar 
av byggnadsytor gjorts i kvarter 5 och 
7 enligt räddningsverkets utlåtande. 
Utöver detta har tomt 1 i kvarter 1 
utvidgats till att omfatta hela fastig-
heten mot vattnet.

I detaljplanen anvisas 8 AO-tom-
ter, 15 AP-tomter samt 1 AK-tomt. 
Våningstalet har höjts till II-vå-

ningar i kvarter 4 och 5. AK-tomten 
får bebyggas med IV (2/3) våningar, 
vilket betyder att den översta 
våningen är en indragen våning som 
inte ter sig lika massiv som en bygg-
nad i fyra hela våningar.

Våningshustomten som anvisats i 
planområdets sydöstra kant kan med-
föra till något ökad synlighet mot/
från Korsungfjärden, men på basen 
av uppgjorda visualiseringar anses 
förändringen i landskapsbild inte 
orsaka betydande konsekvenser.

Genomförande och tidsplanering 
Avsikten är att detaljplanen skall 

godkännas i kommunfullmäktige 
under år 2019. Efter att detaljplanen 
blivit fastställd ankommer förverkli-
gandet av området på kommunen och 
markägarna.
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Kommunstyrelsen beslöt 
15.10.2018 att en ändring av 
strandgeneralplanen för fastig-
het Nylund RN:r 280-402-4-133 
i Harrström ska utredas. Fast-
igheten är på en holme med en 
outnyttjad byggrätt och denna 
byggrätt flyttas till fastighet 
Björklund RN:r 280-402-4-132 i 
Harrström (på fastlandet).

Bägge fastigheterna ingår i den 
fastställda Strandgeneralplanen för 
Korsnäs. Ett program för deltagande 
och bedömning samt ett planutkast 
har uppgjorts. Programmet och pla-
nutkastet har framlagts för påseende 
26.9-26.10.2019.

Planläggningen berör två delom-
råden i Harrström i Korsnäs, fastig-
heterna Nylund 280-402-4-133 och 
Björklund 280-402-4-132. Planlägg-
ningsarbetet gäller en förflyttning av 
en byggplats från Östsynnerstbådan 
till Björkgrund. Östsynnerstbådan 
är en ö söder om Harvungön medan 
Björkgrund ligger på fastlandet i den 
sydvästra delen av Korsnäs kommun. 

Orsaken till flytten är bl.a. att det 
är betydligt svårare/mera kost-samt 
att bebygga området i Östsynnerstbå-
dan, eftersom fastigheten är belägen 
på en holme. Dessutom är skogen på 

holmen gammal med rikt fågelliv, 
och en byggplats skulle störa naturen 
mera än på Björkgrund. Det tilltänkta 
området på Björkgrund är kalhugget. 
Den tilltänkta platsen i Björkgrund är 
på fastlandet och befinner sig på ett 
område med betydligt mera bebyg-
gelse. Till området finns bilväg.

Planutkast
I planutkastet har den fritidsbygg-

plats (RA) som i strandgeneralpla-
nen är anvisad på Östsynnerstbådan 
har flyttats till Björkgrund. En del 
av M-området på Björkgrund ersätts 
därmed av RA-tomten. Området på 
Östsynnerstbådan som lämnas oex-
ploaterat får beteckningen rekrea-
tionsområde (V). I övrigt har inga 
andra ändringar gällande planens 
områdesreserveringar gjorts. 

Planändringen ger inte upphov till 
några ändringar i dimensioneringen 
av byggplatser. Dimensioneringen 
inom de olika delområdena ändras 
men som helhet är antalet byggplat-
ser inom delgeneralplaneområdet 
oförändrat.

Genomförande och tidsplanering
Avsikten är att planen skall god-

kännas i fullmäktige under våren 
2020. Efter att planen blivit fastställd 
ankommer förverkligandet av områ-
det på markägarna.

UTGÅNGSLÄGET PLANUTKAST

UTGÅNGSLÄGET PLANUTKAST

Ändring av del av strand-  
generalplanen i Harrström

Fjärrvärme till 
Korsnäs Kby skola 
och Bredblick

Korsnäs Värme Ab är intres-
serat av att ansluta Korsnäs 
Kby skola och Bredblick fastig-
het till fjärrvärmenätet. Genom 
att ansluta fastigheterna skulle 
uppvärmningskostnaderna bli 
lägre för kommunen.

En planering för installation av 
värmeväxlare bör uppgöras och ett 
anslag för anskaffningen av värme-
växlarna bör upptas i nästa års inves-
teringsbudget. 

Tekniska nämnden föreslog 
3.9.2019 för kommunstyrelsen att ett 
anslag om 35.000 € intas i nästa års 
investeringsbudget för anskaffning 
och installation av värmeväxlare till 
Kby skola och Bredblick. En kalkyl 
kommer att uppgöras på inbespar-
ningen av värmen.

Kommunstyrelsen behandlar ären-
det i samband med budgetbered-
ningen 2020.
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Behandlade bygglov  
och åtgärdstillstånd

Tillsynsnämnden har vid sammanträdet 1.10.2019 godkänt föl-
jande ansökningar om bygglov och åtgärdstillstånd. 

Bygglov
Byggherre  By, RNr  Ändamål
Esko o Ruth Våg  Harrström 6:57  Ekonomibyggnad
Pia Häggdahl  Korsnäs 9:94  Tillbyggnad fritidshus
Karl-Gustav Sten  Korsnäs 36:3  Ändring del av växthus till lager
Kaj Nyman  Molpe 5:85  Bastu

Åtgärdstillstånd
Byggherre  By, RNr  Ändamål
K o A-M Sillanpää  Korsnäs 15:26  Avloppssystem
Hannu Alakero  Molpe 7:72  Inglasning terrass
Jarkko Pukkila  Molpe 4:73  Vedförråd
Lars Röj  Molpe 10:60  Avloppssystem
Ulf Granås  Taklax 5:1  Härbre

Anmälningsärenden
Byggherre  By, RNr  Ändamål
Kaj Nyman  Molpe 5:85 Förråd
Edsviksjöns 
Allaktivitetsförening r.f.  Harrström 878:11  Förråd

Bidrag till Ung 
Företagsamhet

Ung Företagsamhet r.f. ansö-
ker om kommunalt bidrag för 
sin regionala verksamhet för 
åren 2020 – 2022. Målsättningen 
är att upprätthålla och ytter-
ligare stärka UF:s regionala 
verksamhet och fortsättnings-
vis kunna erbjuda kostnadsfria 
regiontjänster åt alla skolstadier 
i Österbotten.

Till regiontjänsterna hör kostnads-
fria lärarfortbildningar och lärome-
del, stöd för lärarna i förverkligandet 
av alla UF:s program, stöd i samar-
betet mellan skolan och näringslivet, 
skolbesök av UF-ambassadörer, inn-
ovationsevenemang för ungdomar 
inom cirkulär ekonomi, förverkli-
gande av lokala UF-minimässor och 
Finlands största ”Våga vara företag-
sam” semifinal och -mässa i Vasa.

Budgeten för UF:s regiontjänster i 
Österbotten är 200.000 euro med två 
anställda; en regionchef och en fort-
bildnings- och projektkoordinator. 

Det kommunala bidraget baserar 
sig på antalet grundskole- och gym-
nasieelever i kommunen. 

Kommunstyrelsen deltar i verk-
samheten och betalar 3 euro/elev 
(750 euro/år) för kommunens egna 
lågstadieskolor. För högstadie- och 
gymnasieeleverna följer man Malax 
kommuns beslut.

Oförändrade  
båtplatshyror

Tekniska nämnden föreslog 
att båtplatshyrorna inte justeras 
inför 2020. Kommunstyrelsen 
godkände 14.10.2019 tekniska 
nämndens förslag.

Följande båtplatshyror gäller för år 
2020 (24 % mervärdesskatt tillkom-
mer):

• normal plats 100 euro
• plats > 4 m bredd 140 euro
• gästhamnsplats 5 euro/dygn
• gästhamnsplats 15 euro/vecka
• höstsäsonghyra (efter 1.9) 1/3 

av respektive årshyra

Studieresa till Umeå
Äldreomsorgsledaren och 

enhetsledaren för Lärknäs-An-
nahemmet har anhållit om att få 
ordna studieresa till Umeå för 
personalen vid Lärknäs-Anna-
hemmet 28.11.2019.

Studieresan skulle bestå av semina-
rium och diskussioner/grupparbeten 
hålls på båtresan samt studiebesök i 
Umeå. Resans syfte är utöver det rent 
kunskapsmässiga att ge möjlighet till 
teambildning. Ett trettiotal personer 
uppskattas delta.

Vård- och omsorgsnämnden föror-
dade resan 8.10.2019. Kommunsty-
relsen godkände 14.10.2019 anhållan 
om studieresa i enlighet med vård- 
och omsorgsnämndens förslag.

Kommunkansliets 
semesterstäng-
ning årsskiftet 
2019/2020

För att koncentrera semest-
rarna och spara på vikariekost-
nader brukar kommunkansliet 
hålla några dagar semester-
stängt kring jul- och nyårshel-
gen.  

Under stängningsdagarna arrang-
eras verksamheten så att den löper 
smidigt på respektive avdelning. En 
del av personalen kommer at dejour-
era och vara anträffbara på mobilte-
lefon. Betalningsdagar arrangeras 
löpande under stängningstiden.

Kommunstyrelsen beslutade 
14.10.2019 att kommunkansliet 
håller semesterstängt 23.12, 27.12 
samt 30-31.12.2019 (totalt 4 arbets-
dagar).

Arvodesstadga 
2020

Korsnäs kommuns arvo-
desstadga för förtroendevalda 
och tjänstemän för år 2020 
granskades 7.10.2019. Fullmäk-
tige fastställde arvodesstadgan 
på samma nivå som för år 2019.
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Förnyat  
arrendeavtal

Kennet Westerlund arren-
derar ett cirka 1200 m² stort 
område vid fd. Edsvik avstjälp-
ningsplats. Nuvarande arren-
deavtal motsvarar inte dagens 
användning i avseende på vilket 
material som lagras där och 
avtalet behöver uppdateras.

Ett uppdaterat arrendeavtal har upp-
gjorts. Kommunstyrelsen godkände 
16.9.2019 det uppdaterade arrende-
avtalet, vilket gäller tills vidare.

Anbud på issandning vin-
tern 2019-2020 och 2020-2021 
av Korsnäs kommuns vägar 
och områden har annonserats 
i KorsnäsNytt och via kommu-
nens hemsida. I anbuden ingår 
både arbets- och materialkost-
nader.

Inom anbudstidens utgång erhölls 
två anbud.

Tekniska nämnden beslutade 
8.10.2019 att välja följande issan-
dningsentreprenörer vintern 2019-
2020 och 2020-2021:

Centrumvägen, Risgärdsvägen 
(inkl. avstickare) + del av Sjödahls-
vägen, Molpe skola, Molpe daghem 
och Molpe rinkens väg/parkering: 
Firma Alexander Nyback

Lillmaarsvägen (inkl. avstick-
are), Lillvägen, Gullgränd, Bär-
vägen, Lingongränd, Engränd och 

Anbud på snöröjning vintern 
2019-2020 och 2020-2021 av 
Korsnäs kommuns vägar och 
områden har utannonserats i 
KorsnäsNytt och via kommu-
nens hemsida. Med säsong avses 
hela vintern, t.ex. slutet av år 
2019 och början av år 2020.

Inom anbudstidens utgång erhölls 
sju anbud.

Tekniska nämnden beslutade 
8.10.2019 välja följande snöröjnings-
entreprenörer för vintern 2019-2020 
och 2020-2021:

Molpe skola, Molpe daghem och 
Molpe rinkens parkering + väg: 
Firma Alexander Nyback

Centrumvägen, Risgärdsvägen 
(inkl. avstickare) + del av Sjödahls-
vägen och Pendlar P-plats: Firma 
Alexander Nyback

Waterloo område: PK Norrdahl
Lillmaarsvägen (inkl. avstickare), 

Lillvägen, Gullgränd, Bärvägen, 
Lingongränd, Engränd, Rönngränd 
och Vattenverket (Bovägen 18): 

Vinterunderhåll av 
Kyrkobyvägen

Diskussioner har förts med 
Transport Kenneth Westerlund 
om att sköta vinterunderhål-
let av Kyrkobyvägen i Korsnäs 
under vintern 2019-2020 och 
vintern 2020-2021.

Tekniska nämnden beslutade 
8.10.2019 att Transport Kenneth 
Westerlund sköter vinterunderhållet 
av Kyrkobyvägen vintern 2019-2021. 
Priset är 300 € moms 0 % /säsong.

Snöröjningsentreprenörer 2019-2021
Andreas Holtlund

Parkvägen, Telestigen, del av Skyl-
vägen (180 m), Blomvägen och del 
av Skepparvägen (150 m): Andreas 
Holtlund

Hälsogården: Mannfolk & Nyståhl 
Ab

Industrivägen, Industriområ-
det (kring betonghallen), Avlopps-
reningsverket, Lagervägen och 
Blästervägen: Pistol Jonas maskinen-
treprenad

Silverbergsvägen (från Strandvä-
gen till sista radhuset) och Storviks-
vägen: Andreas Holtlund

Norrbygränd, Bs Ab Norrbys (gula 
radhus), gårdsplan, parkering och 
gångar, samt Hofmansgränd: Mann-
folk & Nyståhl Ab

Degermoss skogsväg fram till 
Edsvik återvinningsstation + infart 
till återvinningsstation: PK Norrdahl

Taklax skola och rinkens parkering: 
Tom Westerholm

Harrström daghem och del av UF:s 
parkering/infart till rinken: Lars-Jo-
han Eklund

Issandningsentreprenörer 2019-2021
Rönngränd: Pellfolks transport Kb

Parkvägen, Telestigen, Skylvä-
gen (180 m), Blomvägen och del av 
Skepparvägen (150 m): Pellfolks 
transport Kb

Hälsogården: Pellfolks transport 
Kb

Norrbygränd, Bs Ab Norrbys (gula 
radhus) gårdsplan, parkering och 
gångar, samt Hofmansgränd: Pell-
folks transport Kb

Silverbergsvägen (från Strandvä-
gen till sista radhuset) och Storvikvä-
gen; Pellfolks transport Kb 

Industrivägen, Industriområdet 
(kring betonghallen), Lagervägen, 
Blästervägen och Avloppsreningsver-
ket: Pellfolks transport Kb

Taklax skolområde: Pellfolks trans-
port Kb

Harrström daghem: Pellfolks trans-
port Kb

Mobilt  
vattenreningsverk

För att förbättra vattenkvali-
teten ämnar Vattentjänstverket 
hyra ett mobilt vattenrenings-
verk med UF-rening. Vat-
tenreningsverket hyrs för ett 
år. Hyreskostnaden för ett år 
är cirka 88.000 € plus installa-
tion och leverans, totalt cirka 
100.000 €.

Kommunfullmäktige godkände 
7.10.2019 att det mobila vat-
tenreningsverket hyrs för ett år och 
beviljade vattentjänstverket ett till-
läggsanslag på 34.000 euro för år 
2019.
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budget och ekonomiplan 
2020-2022

Västkustens tillsynsnämnds budgetförslag för 
2020 bygger i huvudsak på nuvarande verksam-
het, uppställda målsättningar och kommunfull-
mäktiges budgetdirektiv från 13.6.2019.

Miljöhälso- och veterinärvård
De avtalskommuner som samarbetar inom miljöhälso- 

och veterinärvården är Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kris-
tinestad, Malax, Närpes och Vörå.

Nettokostnaden inom uppgiftsområdet miljöhälso- och 
veterinärvård för år 2020 är 1.049.355 euro.

Kostnadsminskningen för tiden B2019 – budgetförslag 
2020 blir -0,25 %..

Miljövård
Kommunerna Korsholm, Korsnäs, Kaskö, Kristinestad 

och Närpes samarbetar inom miljövården.
En tjänst som miljö- och hälsoinspektör lämnade obesatt 

2.1.2018. Under en del av 2019 har tjänsten varit besatt 
tillfälligt på deltid och använts för ett övervakningsprojekt 
inom miljövården. Budgetmedel fanns för en 40 % tjänst 
inom miljövården under 2019. Tjänsten finns inrättad av 
tillsynsnämnden och det finns ett kontinuerligt behov av 
arbetsresursen. Övervakningen av avloppsvattenbestäm-
melserna i områden utanför avloppsnätet kommer också 
att kräva resurser. I budgetförslaget finns en ökning av 
lönekostnaderna så att den inrättade miljö- och hälsoin-
spektörstjänsten kan lediganslås och besättas på heltid

Nettokostnaden för uppgiftsområdet miljövård i det 
preliminära budgetförslaget för 2020 är 1.387.160 euro.

Kostnadsökningen för tiden B2019 – budget 2020 blir 
+9,41 %.

Utlåtande
Korsnäs kommuns förverkligade kostnader resp. bud-

geterade kostnader för miljöhälso- och veterinärvård samt 
miljövård har varit följande:
  Bokslut Budget Budget Förändring
  2018 2019 förslag 2019->2020 
Miljöhälso- och 
veterinärvård 36.999 43.790 43.674 -0,26 %
Miljövård 14.126 19.130 21.122 9,41%

Kommunstyrelsen i Korsnäs gav som utlåtande 
14.10.2019 att man önskar att man håller en stram linje då 
det gäller kostnadsökningarna då den ekonomiska situa-
tionen i kommunalekonomin är mycket ansträngd.

Pixnekliniken 2020
Kommunstyrelsen gav 14.10.2019 Korsnäs 

kommuns utlåtande om Pixneklinikens budget år 
2020.

Korsnäs kommun budgeterar med avgifter vid Pix-
nekliniken om en årsavgift på 1 euro/svenskspråkig invå-
nare samt en vårddygnskostnad med 190 euro/vårddygn.

Kommunstyrelsen omfattade den uppgjorda budgeten 
för Pixnekliniken för år 2020.

SÖFUK:s budget och 
ekonomiplan 2020-2022

Söfuk:s samkommunstyrelse har 2.9.2019 upp-
gjort ett förslag till budget och ekonomiplan för 
åren 2020-2022.

Budgetramarna presenterades för medlemskommu-
nerna vid ett informationstillfälle 4.10.2019 på Campus 
Kungsgården.

De kommunala betalningsandelarna för KulturÖster-
botten och samkommunens allmänna intressebevakning 
justeras inte i budgeten 2020. Wasa Teaters totala betal-
ningsandel steg inför år 2019 med totalt 50.000 euro/ år 
för medlemskommunerna och ligger nu på samma nivå i 
budgetförslaget 2020.

Korsnäs kommuns kostnader resp. budget för Söfuk:s 
verksamhet har varit/ föreslås bli följande:
 Bokslut Budget Budgetförslag
 2018 2019 2020
Söfuk 11418 11291 11149
KulturÖsterbotten   5713 
Allmän intressebevakning   5436 
Wasa teater 4593 4755 4711 

Söfuk:s planerade investeringar (brutto/netto) åren 
2020-2022:

Investeringar år 2020 295.000 euro 
Investeringar år 2021 265.000 euro
Investeringar år 2022 590.000 euro
Investeringar i fastigheter uppgår till 500.000 euro 

och investeringar i maskiner och inventarier uppgår till 
335.000 euro.

Inga kommunala grundkapitalandelar uppbärs för 
investeringar under budget- och ekonomiplan 2020-2022.

Kommunstyrelsen konstaterade 14.10.2019 att i och 
med att budgeten för KulturÖsterbotten och allmänna 
intressebevakningen utgår ifrån nuvarande betalningsan-
delar (år 2019) för medlemskommunerna, är budgetför-
slaget uppgjort i enlighet med kommunens budgetdirektiv. 
Investeringsprogrammet medför inte några betalningsan-
delar för kommunerna.
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Våren 2019 hölls både riksdagsval och val till 
EU-parlamentet. Båda valen var lyckade för SFP:s del. 

I riksdagsvalet gjorde SFP ett kanonval i Vasa valkrets 
och fick tillbaka det fjärde mandatet. Valdeltagandet i 
Finland var 72,0%, valdeltagandet i Vasa valkrets 74,0% 
och valdeltagandet i Korsnäs kommun var 85,0 %. Vid 
riksdagsvalet 2015 var valdeltagandet i Korsnäs 79,8%. 

Ett verkligt varmt tack till er alla som röstade på SFP, 
det är tack vare er vi idag har fyra riksdagsledamöter 
som representerar Österbotten och SFP, Anna-Maja 
Henriksson, Anders Norrback, Mikko Ollikainen och 
Joakim Strand. SFP har nu också två ministerportföljer 
och är med där de viktiga besluten fattas.

Nuvarande regeringsprogram är det mest svensk-
vänliga vi har haft på länge. Redan i nästa års statsbud-
get finns mer pengar till Vasa Centralsjukhus för full 
jour och förbättringar av riksväg 8. Det här är märkbara 
effekter av ett stort väljarunderstöd för SFP. 

Även i EU-valet gick vår EU-parlamentariker Nils 

Förskola i alla skolor nästa år

Det blir förskoleundervisning i samtliga tre 
skolor i Korsnäs nästa läsår. Samtliga förskole-
grupper består av tio till tolv barn.

Detta år har man ingen skild förskolegrupp i Taklax, 
eftersom sexåringarna är få i år. Förskoleeleverna är inte-
grerade med ettan i skolan. Från nästa höst bildar försko-
lan en skild grupp och en egen förskollärare behövs därför 
i Taklax.

Höjda terminsavgifter i Legato
Musikinstitutet Legato höjer terminsavgifterna. 

Avgifterna för musik- och dansstudier i Legato 
bli högre från och med nästa år. De har inte höjts 
sedan 2011.

Avgiften för studier på grundnivå höjs från nuva-
rande 165 euro till 177 euro. Avgiften för fördjupade 
studier ökar från 183 euro till 195 euro per termin. 
Även avgifterna för rytmis, biämnesstudier och  
instrumenthyra stiger, liksom för alla dansstudier på alla 
nivåer. På danssidan blir alla terminsavgifter fem euro 
dyrare än de nuvarande. Syskonrabatten på 50 procent 
kvarstår. Syskonrabatt tillämpas inte i gruppundervis-
ningen.

Nämnden för musikinstitutet Legato god-
kände budgetförslaget för 2020 på sitt senaste 
möte. Slutsumman är drygt 633 700 euro. 
Kommunernas betalningsandelar är 217 420 euro. 
Musikinstitutet räknar med ett statsbidrag på 305 388 
euro för 2020.

första undertecknare inlämnade 7.10.2019 en 
motion till fullmäktige om livsmedelsanvänd-
ningen vid kommunens inrättningar. Motionä-
rerna önskar att man i så hög grad som möjligt 
satsar på närproducerade livsmedel.

”Det är synnerligen viktigt med goda och näringsriktiga 
livsmedel för våra barn och äldre. I dagens läge pratar 
man också om klimatavtryck och hållbar utveckling.

Härmed skulle det vara viktigt för kommunen att i så hög 
grad som möjligt satsa på närproducerade livsmedel till 
sina inrättningar, såsom daghem, skolor och äldreboen-
den. Det finns många grönsaks-, rotfrukts- och köttprodu-
center i närregionen. Vid upphandling borde kommunen 
kunna sätta närproducerat som kriterium.

Förutom lokalproducerade livsmedel borde man också i 
våra daghem och skolor ge barnen möjlighet att välja lätt-
mjölk till maten i stället för att bara erbjuda fettfri mjölk. 
Barnen hålls längre mätta och man undviker därmed onö-
digt godisätande. Man har ju också konstaterat i synner-
het för barn behöver hjärnan fett för att kunna utvecklas.

Med goda och närproducerade livsmedel i kommunens 
inrättningar har kommunen ytterligare ett bra argument 
för att locka barnfamiljer till orten.”

Motion angående livsmedel 
vid kommunens inrättningar

20 ledamöter med Anna-Lena Kronqvist som 
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Torvalds framåt i röstetal och blev omvald. I Österbot-
ten och i Korsnäs var hans väljarstöd mycket högt. 

Bägge valen ger nu starkt mandat för att SFP:s vär-
deringar ska synas i politiken såväl lokalt, nationellt 
och europeiskt. 

SFP lokalavdelningen i Korsnäs satsar under hösten 
2019 på medlemsvård och värvning. Vi vill gärna ha 
med fler medlemmar för att fortsätta kunna vara med 
och påverka politiken regionalt och nationellt. Ju fler 
medlemmar i lokalavdelningen vi har desto större blir 
vår representation. 

Håll utkik efter vår medlemskampanj som kör igång 
snart! Vill du redan nu bli medlem kan du gå in på 
www.sfp.fi och fylla i dina uppgifter!

Samarbetshälsningar SFP lokalavdelningens styrelse 
Sofia Mitts-Björkblom, Mona Gullblom, Larserik Holm-
blad, Johanna Juthborg, Niclas Björkqvist, Rosita 
Eklund, Johan Holm-Rosbäck, Anna-Lena Kronqvist, 
Roger Backholm.

Svenska Folkpartiets lokalavdelning 
i Korsnäs tackar kommuninvånarna!
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Veckoslutet 5-6 oktober bar det av till Helsing-
fors för en grupp teaterintresserade. Det var 
komedin ”The play that goes wrong” på Svenska 
teatern som lockade på lördagen. Det visade sig 
vara en hejdlös, sällan skådad upplevelse. Komik, 
akrobatik och skicklig verbal förmåga i ett hals-
brytande tempo! Skickligt skådespelande med 
andra ord. 

Söndagen gick i lugnare tempo. På förmiddagen var 
det invigning av den traditionella Strömmingsmarkna-
den, tyvärr i kylig blåst och mulet väder. Flera hann ändå 
med inköp av sill, äpplen, åländskt svartbröd och till och 
med surströmming. Ägaren hotade öppna burken redan i 
bussen, men vår chaufför förpassade den lyckligtvis till 
bagageutrymmet. 

Centrumbiblioteket Ode
Innan vi lämnade huvudstaden fanns ett besök på cen-

trumbiblioteket Ode på programmet. Ode, Oodi (fi), är 
statens gåva till medborgarna med anledning av jubi-
leumsåret 2017. Även Helsingfors stad har deltagit i kost-
naderna eftersom biblioteket ändå i första hand betjänar 
helsingforsarna. Som en av initiativtagarna till bibliote-
ket nämns den för en tid sedan avlidne Claes Andersson, 
under sin tid som kulturminister. 

Biblioteket som finns på Tölöviksvägen 4, mellan Musik-
huset och Sanomahuset, ritades av ALA-arkitekterna och 
öppnades 5.12.2018. Det är en byggnad på 17200 m2 i tre 
våningar av stål, glas och trä, med många unika lösningar.  
De tre våningarna har alla sin egen funktion och atmos-
fär. På första våningen finns Medborgarplatsen med Hel-
singfors stads infopunkt, Kino Regina och Maijasalen. På 
andra våningen Stadsverkstaden med arbetsrum att låna, 
datorer, 3d-printrar, laser-och vinylskärare, symaskiner, 
musikstudior med instrument, möteslokaler, spel och ett 
jättestort Makers Space. På tredje våningen, i Bokhimlen 
finns biblioteket, böckerna, tidningarna och övriga bib-
lioteksmaterialet för utlåning. Här finns sittplatser, stora 
mattor som är konstverk i sig, nio levande olivträd av en 
ny art som korsats fram i Helsingfors stadsträdgård, kafe-
teria och Barnens värld med inomhuslekpark. Härifrån 
kommer man också ut på Medborgarterrassen som vetter 
mot Mannerheimvägen. Det satsas mycket på evenemang 
och medborgaraktivitet, det är fritt fram för alla att ordna 
möten och program kring sådana ämnen och teman som 
håller sig inom lagens ram. 

Snabbt tog folket biblioteket till sitt hjärta och redan i 
mars hade besökarantalet överstigit en miljon. Den södra 
ingångens svängdörrar höll inte för trycket utan den var 
nu tillfälligt stängd för ombyggnad. Flera vanliga dörrar 
sväljer snabbare trafiken ut och in. 

Vår grupp fick en utmärkt entimmes guidning av Eija 
Antell från Helsingfors stads guider. Man har beredskap 
att guida allt från skolklasser och allmänhet till fackfolk, 

till och med klockan 12 på en söndag. Vilket vi uppskat-
tade mycket! 

Gott folk, om ni far till Helsingfors, titta in på världens 
bästa nya bibliotek Ode! 

Läs gärna om Ode på webben.
Text och foto: Carola Bäckström

Kulturresa till Helsingfors

Bokhimlen med olivträd och utsikt mot Riks-
dagshuset. Medborgarterrassen utanför är på 
samma nivå som plenisalen, symboliskt! 

Spiraltrappa i böjt stål, samtidigt konstverk av 
Otto Karvonen.Han samlade in ord ”för vem är 
biblioteket?” fick 600 förslag och valde ut 400. 
Inget på Svenska, men ”suomenruotsalaisil-
le”(för finlandssvenskarna)  är ett av orden som 
finns med. 
Trappan är tillverkad i Seinäjoki. Odes stålkon-
struktioner är även de prisbelönta. 

Bokhimlen, med klassisk finsk design Bollstolen 
av Eero Aarnio. Utsikt mot caféet.
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”Om du har ett magiskt ord” - så lyder den diktrad 
som Carita och hennes Ordkonstelever valde som 
titel på en diktsamling som utkom år 1998. I dag 
önskar jag att jag hade ett magiskt ord, ett ord som 
kunde beskriva den människa som Carita var och 
hennes enastående livsgärning.

Carita var en vän och en 
mentor, för mig liksom för 
många andra. Av Carita lärde 
jag mig hur man resonerar och 
arbetar med kultur och kulturf-
rågor. Hon var en sann biblio-
teksvän och en flitig besökare, 
som det var ett nöje att betjäna.

Carita odlade en varmhjärtad 
vänskap och sådde frön som fick 
människor att blomma, liksom 
hon fick trädgården vid Huset i 
hagen att blomstra.

Hennes vidsträckta nätverk 
hade starka rötter. Carita var 
generös i allt, också ifråga om 
sitt nätverk. Hon bjöd gärna in 
vänner från när och fjärran att uppträda i bibliote-
ket och hon öppnade sitt hem för övernattning och 
smakliga middagar.

Hon höll kontakt genom e-post och sms och medan 
hon kunde resa, sände hon trevliga rapporter på 

Fanny Carita Kristina Nyström 20.2.1940-12.10.2019
vykort och hämtade med sig små utsökta gåvor. Nu 
under tidig höst bjöd hon ut äpplen till den som ville 
komma och hämta av hennes rika skörd.

Carita var en renässansmänniska, med bred kun-
skap och stor talang inom all konst och kultur. Hon 

intresserade sig för människor 
och samhällsfrågor, mångkul-
tur, språk och solidaritet och 
var en verklig feminist. Carita 
såg alltid möjligheterna i första 
hand.

Det var en förmån att få sam-
arbeta med henne, att ta del av 
hennes andliga kraft, idérike-
dom, framåtanda och positiva 
livssyn, som hon behöll livet ut.

I allt hade hon ständigt sina 
närstående och vänner i åtanke.  
I sin verksamhet gynnade hon 
biblioteket och bygden på ett 
sätt som vi kanske inte till fullo 
förstått vidden av.

Carita kommer för alltid att 
leva kvar i det hon skrivit och i den konst hon skapat.

I tacksamhet och kärt minne hos oss som fått dela 
hennes stund på jorden.

Carola Bäckström
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OBS! OBS! OBS! 
Hela hösten kan ni följa med åk 
5 i Korsnäs kby skola i HAJBO-
MIX. Vi berättar om olika saker 

som vi gör på fritiden. Vi har 
filmat häst- och käpphoppning, 
fiske, scout-hajk, matlagning...

Titta på oss på Youtube/Yle 
Arenan -HAJBOMIX.  

Nya avsnitt varje onsdag.

Hälsar femmorna i Korsnäs kby 
skola
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Regionens båda stora evenemangskalendrar har 
gått samman för att kunna betjäna publiken och 
evenemangsarrangörerna i Vasaregionen och Ös-
terbotten på bästa sätt. Från och med nu använder 
Vasaregionens evenemangskalender och Österbot-
tens evenemangskalender samma teknik i grun-
den.
 I de nya kalendrarna hittas nu alla regionens eve-
nemang – stora som små. Invånare, turister och 
alla andra som söker evenemang hittar dem nu 
lätt.
Österbottens evenemangskalender drivs av Öster-
bottens förbund och KulturÖsterbotten och täcker 
hela landskapet. Vasa.fi är den nya webbplatsen 
för Vasa stad, Visit Vasa, VASEK och Kvarkens skär-
gård.
Evenemangarrangörerna behöver bara fylla i sitt 
evenemang på ett ställe. Detta underlättar mark-
nadsföringen av evenemang. Kalenderns teknik har 
också uppdaterats och blivit mera användarvänlig. 

Det är avgiftsfritt för arrangören att berätta om 
sina evenemang i kalendern.
Evenemangsarrangörerna har en viktig roll i att 
information om alla regionens evenemang får så 
bred spridning som möjligt så att människor hittar 
det vad man söker.
– Vi vill uppmuntra alla evenemangsarrangörer att 
mata in alla sina evenemang i kalender, såväl stora 
som små. Ett evenemang lyckas när man berättar 
om det, tipsar VASEKs marknadsföringschef Mari 
Kattelus.
De evenemang som är inmatade i kalendern är de 
evenemang som lyfts i regionens marknadsföring i 
olika kanaler.
Publiken hittar evenemangen i Vasaregionen och 
Österbotten på vaasa.fi och i Österbottens evene-
mangskalender. Regionen är fylld med evenemang 
av alla de slag som den stora allmänheten inte al-
ltid får information om. Det finns saker att se och 
uppleva under årets alla veckor.
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Vasaregionens  
evenemangskalender har förnyats
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13.10.2019 mötte ett tjugotal glada motio-
närer upp på Korsnäs Apoteks gemen-
samma åtta kilometers promenad, sträcka 
Apoteket-Västanpåsidan-Apoteket.  Mel-
lanmål serverades Västanpåsidan.  

Korsnäs Apoteks motionskampanj pågår 1.9 
- 30.11. 2019 i samarbete med KKI.  Tre vinster 
utdelas i motionslotteriet.

Motionspass och anvisningar kan ännu hämtas 
på Apoteket. 

Text och foto: Roger Bergström

Apotekets motionskampanj

I oktober har en efterlängtad och rejäl 
krossgrusning utförts på vägsträckan Kors-
bäck-Bjurbäck-Taklax.   Körbanan Strand-
vägen-Taklax-Viitaniemi har lappats av 

NTM-centralen och sju vägtrummor förnyats.  
Kommunens och våra gemensamma kontakter med 

vägverket har gett resultat.  
Text och foto: Roger Bergström

Förbättring av Korsbäck-Bjurbäck-Taklaxvägen

Militäruppbåd
Årets militäruppbåd för Malax-Korsnäs 

kommuner hölls tisdag 29.10 i f.d. KKC 
utrymmena. Närvarande uppbådspliktiga 
var 35 personer, en årsstyrka som tenderar 
minska. 

Major David Prosi, Österbottens Regionalbyrå, 
satt ordförande i uppbådsnämnden. Roger Berg-
ström var Korsnäs kommuns representant.

Text och foto: Roger Bergström

Kommundirektör Christina 
Båssar i sitt hälsningstal.
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Bukettens   

Julbasar 
Lördagen  23 November 

Kl.13-16 

Till försäljning: 
Kaffe med dopp 

Stickat och virkat 

Bakverk och bröd 

Lotteri 

Julkransar 

 

  Välkommen! 

 
 

TRADITIONELL 

LILLAJUL 

 
 

I KORSNÄS HEMBYGDSMUSEUM 
 

LÖRDAGEN DEN 30 NOVEMBER KL. 11-14 
 

KORNGRYNS- och risgrynsgröt 5 €/portion 
LOTTFÖRSÄLJNING 
TOMTEN PÅ PLATS 

 

 
 
 

ARR: KORSNÄS HEMBYGDSFÖRENING 

AUKTION
till förmån för

MOLPE BYKYRKA
torsdag den 14 nov. 2019

kl. 19.00 i Bykyrkan
Servering

Gåvor emottages med 
tacksamhet

Arr. Molpe Bönehusförening

KORSNÄS
På gång i
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VARMT VÄLKOMNA TILL KORSNÄSGÅRDEN 30.11
FÖR ATT INVIGA  JULEN OCH KÄNNA JULSTÄMNING!

VILL NI DELTA I JULMARKNADEN ELLER ÖPPNINGEN?
KONTA KTA NORA VÄGLUND PÅ NORA@SOU.FI 

ELLER 0401805036

OCH MARKNAD
JULÖPPNING

lördag 30 november kl. 11-14 Korsnäsgården

ARRANGERAS AV             KORSNÄS KOMMUN

BAKVERK HANDGJORT     MAT 
BÖCKER PRESENTARTIKLAR BRÖD
GLÖGG  KRANSAR          KLÄDER

PÅ ÅRETS MARKNAD HITTAR DU BLAND ANNAT:
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UPPROP FRÅN STYRELSEN FÖR TAKLAX UF! 
Har du idéer för att göra Taklax trivsammare? Vad kan vi utveckla i byn?  
Vilka aktiviteter önskar du? Önska och dröm – stort eller smått! 
Till exempel: 

• Vandringsled vid träsket 
• Cykelleder med rastplatser i byn 
• Evenemang (aktiviteter för barn, unga, äldre)  
• Välkommen till Taklax-skylt  
• Revy-verksamhet 
• Motorcross-bana 
• Något annat? Vad? _____________________________________ 

Taklax UF ordnar lotteri bland alla som lämnar in förslag senast 9.11!  
Vinst: en farsdagstårta levererad hem till dig!  

Lämna in ditt förslag till: 
taklax.uf@gmail.com eller som kommentar i Taklax-gruppen på Facebook.  
Du kan också ringa Alexandra:  050 362 5221.  
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 

UPPROP FRÅN STYRELSEN FÖR TAKLAX UF! 
Har du idéer för att göra Taklax trivsammare? Vad kan vi utveckla i byn?  
Vilka aktiviteter önskar du? Önska och dröm – stort eller smått! 
Till exempel: 

• Vandringsled vid träsket 
• Cykelleder med rastplatser i byn 
• Evenemang (aktiviteter för barn, unga, äldre)  
• Välkommen till Taklax-skylt  
• Revy-verksamhet 
• Motorcross-bana 
• Något annat? Vad? _____________________________________ 

Taklax UF ordnar lotteri bland alla som lämnar in förslag senast 9.11!  
Vinst: en farsdagstårta levererad hem till dig!  

Lämna in ditt förslag till: 
taklax.uf@gmail.com eller som kommentar i Taklax-gruppen på Facebook.  
Du kan också ringa Alexandra:  050 362 5221. 

Hörselmottagning
Sydösterbottens hörselförening 
håller Hörselmottagning måndag 
18.11 kl. 14-15.30 i Korsnäs kom-
mungård, ingång via huvudin-
gången. Rådgivning i hörselfrågor, 

skötsel av hörapparater och batteriförmedling. 
Välkomna! 

 

KLÄDINSAMLING - LOPPIS  
vid Gruvan - Gruvvägen 28 - i Korsnäs 

Hela, rena och fläckfria kläder, skor, sängkläder, 
gardiner, mattor, husgeråd mm. tas emot 

TISDAGAR kl. 13.00-18.00  
fr.o.m. tis. 1.10. t.o.m. tis. 3.12.2019. 

ÖPPET även lör. 30 nov. kl. 11.00-15.00
OBS!!!  Inte böcker, filmer och möbler. 

Insamlingen av glasögon och solglasögon fortsätter. 
 
 

Mera information ger Anna-Mi Björkqvist 050 
3638056. 

 

 
Baltikumvännerna r.f.  

                    

Korsnäsnejdens Pensionärer r.f 

JULFEST PÅ STRAND-MÖLLE
fredag 13.12.2019 kl 17.00

Meny 
Husets glögg 
Toast Skagen med handskalade räkor
Mörad nötytterfilé med rödvinssås, carte 
greens, husets klyftpotatis,
Havtornsmoussé, kaffe
Pris 33 euro

Stig Snickars och Lasse Eriksson underhåller

Allsång och lotteri

Gratis buss!  Tidtabell meddelas senare

Anmälan senast 5.12 till Gullvi tel. 050-
4966120, e-post gullvi.norras@gmail.com

Välkomna!

Ny instruktör
Nadja Söderholm från Korsnäs 
uf & bf har varit på tvådagars 
utbildning i Kangoo Jumps. 
Hon klarade provet och kan 
nu titulera sig officiell Kangoo 
Jumps instruktör.

Korsnäs Fotbollsförening-75 r.f. håller  

höstmöte  
18.11.2019 kl 19.00 på Waterloo 
servicehus.
Stadgeenliga ärenden.
Välkomna!

Årsmöten
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Kura skymning
Måndag 11.11. kl. 19 Nordiska litte-
raturveckan inleds med Kura skym-

ning 
Petra Högnäs och Stefan Sturla 

Sigurjonsson berättar om isländsk 
litteratur och läser högt.

Sagostunder 
Sagostund 15.11 kl 18-18.30 då vi 

firar nordiska litteraturveckan. Tema 
är Pippi Långstrump.

 
Sagostund 29.11 kl. 18-18.30. Tema är 

Pettson och Findus och julen. 

Mamma Mu och Kråkan firar jul
med Barnens Estrad 

i Korsnäs kby skola måndag 9.12. kl 9.30 för dagis och 
skolor. Biblioteket bjuder på barnkultur. Utställningar

November månads konstnär är Sanna Ek från Närpes.

Utställning med Gunvor Ivars från Närpes 
Hon ställer ut Miniatyrtavlor 

Utställningen öppnas lördag 30.11. och Gunvor Ivars är på 
plats i biblioteket på lördagen kl 11-15. 
Utställningen visas till och med 20.12. 

 

Mittnordiska kulturdagarna
Mittnordiska kulturdagarna ordnas i år i Finland. Den 

20–22 november 2019 samlas i Jakobstad en betydande 
grupp kulturaktiva, professionella liksom även amatörer, 

för att tillsammans fördjupa sig i årets tema: publikarbete. 
Årets kulturdagar bär rubriken Reaching Out – publikar-

bete i utveckling.
Mittnordiska kulturdagarna 2019 ordnas i ett brett sam-
arbete mellan bl.a. KulturÖsterbotten / SÖFUK, staden 
Jakobstad, Österbottens förbund, yrkeshögskolan Novia 
och Mittnordenkommittén.

Wasa teater - Bomullsänglarna
Bomullsänglarna på Wasa teater 12.12 baserad på Susanna 
Alakoskis bok om kvinnorna på Bomullsspinneriet i Vasa. 

Boka i biblioteket senast 29.11. 
Biljetter till förmånligt pris och gemensam transport. 

 
 

Öppethållningstider
Bibliotekets vinteröppethållningstider  

2.9.2019-31.5.2020 
Måndag och fredag 12-19 

tisdag, torsdag 12-16 
onsdag 12-17

Biblioteket är öppet på julmarknadslördagen kl 11-15

Torsdag 5.12 normal öppethållning till kl 16. 

Bokbussen kör udda veckor.  
Tidtabellen finns på www.korsnas.fi
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FILM- OCH BOKTIPS! 
En av de mest omtalade inhemska filmer 
under 2017, Den eviga vägen, Ikitie, 
baserar sig på en roman av Antti Tuuri.
Filmen vann sex Jussi-statyetter 2018 
(motsvarar en Oscars eller Guldbagge) 
och bland andra den fantastiska danska 
skådespelerskan Sidse Babett Knudsen 
(Borgen) fick en Jussi för bästa kvinnliga 
biroll. Författaren Antti Tuuri har berättat 
att romanens huvudperson Jussi Ketola har en verklig före-
bild som skjutsades av Lapporörelsens anhängare till Kare-
len och därifrån vidare till Petroskoi.  
 
Romantrilogin Taivaanraapijat (2005), Kylmien kyytimies 
(2007) och Ikitie (2011) där Tuuri behandlar detta livsöde, 
finns alla att lånas i biblioteket. 
Även dvd-filmen Den eviga vägen finns till utlåning (Ålders-
gräns 16).
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Sö 10.11 kl. 11 Gudstjänst, Guy Kronqvist, 
Deseré Granholm

Sö 10.11, 17.11 och 24.11 kl. 10.00 
Söndagsskola i barn- och ungdomsrummet 
(obs tiden) 

Må 11.11  och 9.12 kl. 13.00 Vänstugan för 
både män och kvinnor i församlingshemmet.

Ti 12.11 , 26.11, 10.12 kl. 18.00 Kyrkans 
barntimme i Taklax bönehus. 

Ti 12.11, 26.11, 10.12 kl. 19.00 Träffpunkt i 
Taklax bönehus.

On 13.11 kl. 13.00 Silvergruppen i 
församlingshemmet. Leif Erikson berättar om 
Martin Luthers andakts- och böneliv. 

To 14.11 kl. 19 – 21 Auktion i Molpe bykyrka.

Sö 17.11 kl. 11.00 Högmässa. 

Sö 17.11 kl. 12 – 14.00 Soppdag 
för missionen med 4 olika soppor i 
församlingshemmet.  Kaffe och olika bakverk. 
Vuxen 10€, barn 5€.                                                            

Ti 19.11 kl. 13.00 bönegrupp i 
församlingshemmet. 

Fr 22.11 kl. 18.00 Kara- kvinnosamling i 
församlingshemmet. Leif Österroos med 
temat Lyxkryssning.

Sö 24.11 kl. 11.00 Gudstjänst. Heikkilä, 
Granholm. 

 
 

Sö 1.12 kl. 11.00 Familjegudstjänst, sång 
av söndagsskolan och kyrkans barntimme, 
kyrkokören. Efteråt följer Barnens julfest 
i församlingshemmet, kaffe, saft och kort 
program. Alla välkomna. Janne Heikkilä, Jan-
Ola Granholm. Deseré Granholm.

Självständighetsdagen 
fredag 6.12

Kl. 11.00 Gudstjänst 
med uppvaktning vid de 
stupades grav. Scouterna 
medverkar. Janne Heikkilä, 
Jan-Ola och Deseré Granholm. 

Kl. 12.00 – 14.00 Våfflor och kaffe samt 
basar i församlingshemmet. 

Sö 8.12 kl. 11.00 Gudstjänst. Guy Kronqvist, 
Deseré Granholm. 

Sö 8.12  kl. 18.00 Musikafton i kyrkan med 
körer från Närpes prosteri samt orgelmusik 
av Olof Nilsson. Andakt av Ulf Sundqvist. 
Kyrkkaffe i församlingshemmet. Efteråt 
kyrkosångskretsens årsmöte.

On 11.12 kl. 12.00 Silvergruppens julfest, 
program av förskolan, samt julgröt. Obs tiden!

To 12.12 kl. 19.00 De vackraste julsångerna 
i Helenelund byagård. Deseré Granholm, 
Janne Heikkilä. 

Mathjälpen alla fredagar kl. 8.30 på 
pastorskansliet.

Korsnäs församling informerar
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Julfest för Företagare och privatpersoner
Korsnäsgården lördag 14.12 kl. 18.00-02.00

Meny
Rosésallad med frukt och ädelost
Rostad potatissallad m bacon o soltorkade tomater
Tomat- o mozzarellasallad m basilika
Hembakt bröd

Black Angusstek, tranbärs- o trattkantarellsås
Honungsrostade rödbetor

Fransk chokladkaka m glöggmarinerade bär
Kaffe

Drycker
Öl, cider, lonkero, vin, konjak, whisky, vodka, likör m.m
             även alkoholfria drycker finns

Supékort 35€ 
(fakturerings- och drinkbiljettsystem för företagare)

Anmälningar till Anneli: 050-59 71 930  eller  anneli.pellfolk@netikka.fi
senast 9.12 (anmäl även dieter)

Arr. Korsnäs BUF

Underhållning av T & The Teasers
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Koffens fotboll för året 2019 
blev minst sagt en tung histo-
ria. Koffens andra lag spelade 
en riktigt okej säsong med 
många vinster, så där kan Koff 
vara riktigt nöjda. 

Våra juniorer har också varit fli-
tigt igång, vilket Mattias berättar 
om. 

Representationslaget fick det 
riktigt tufft denna gång. En stor 
spelarflykt plus att flera spelare 
lade av, gjorde att spelartruppen 
blev tunn. Koffen lyckades i alla 
fall samla ihop ett riktigt bra lag, 
som med normal utdelning skulle 
behållit div 3 platsen. 

Några bortförklaringar försöker 
jag inte komma med, men något 
liknande strul har Koffen tidigare 

Fotbollsåret 2019
aldrig haft. Våra utländska spelares 
arbetsvisum drog ut på tiden, vilket 
gjorde att förberedelserna blev på 
hälft. Koffen hade till exempel bara 
en träningsmatch före seriestart. Vi 
blev dock aldrig utspelade och det 
var ju bara 3 poäng från fortsatt spel 
i division 3 - en vinst till hade räckt. 

Koffen tog poäng av dom tre bäst 
placerade lagen Kiisto, Kraft och 
Sundom. Den överlägsna vinnaren 
Kiisto tappade bara poäng mot Koff 
och ett lag till. I Korsnäs fick Kiisto en 
lättdömd straff, vilken gjorde att dom 
fick med sig en poäng. Sundom fick 
ett så kallat ”skitmål” efter ett spelar-
misstag, som gjorde att dom undvek 
förlust. Med detta vill jag säga att 
det har varit små marginaler. Tyvärr 
så var inte marginalerna på Koffens 
sida detta år. Spelarnas insats är 

Vi har nu avverkat vår andra 
säsong med juniorerna. Vi har 
blivit fler till antalet och med 
båda lagen räknat har 32 spe-
lare deltagit. Detta gläder! 

Precis som ifjol deltog båda 
lagen i Juniorcupen. Pojkar och 
flickor födda 09-10 (P10) hade inte 
så många matcher, men kämpade 
på bra trots hårt motstånd i de 
matcher som spelades. Där kunde 
man se hur otroligt mycket laget 
utvecklats från ifjol! 

Vi förlängde säsongen genom att 
delta i Norrvalla-Cup. Det var både 
lärorikt och kul. Nästa år deltar 

inget att klaga på, dom kämpade 
och slet, men tyvärr fick dom se 
poängen försvinna på många kon-
stigheter. 

År 2020 väntar och Koff kommer 
att spela i div 4 nästa år, så är det 
bara. Lagbygget inför nästa säsong 
kommer igång på allvar efter höst-
mötet och jag hoppas att så många 
som möjligt deltar i mötet. 

Till sist vill jag påminna om att 
Koff även tidigare har fallit i serie-
systemet. Så fungerar det i fotbol-
lens värld. Vissa vinner och vissa 
trillar ned. För Koff är det bara att 
komma igen, vilket också har lyck-
ats tidigare. Koffen tackar publiken, 
talkojobbarna, och alla som hjälper 
till att hålla bollen rullande. År 2020 
skall vi försöka vara bättre.  

Bengt Back, ordförande

laget i distriktets serie. På det sättet 
får vi fler matcher. Tränare för laget 
har under året varit Michael Björk-
blom, Pontus Blomberg och Andreas 
Nyfors. Marika Blomberg har funge-
rat som lagledare för båda lagen. 

Det yngre laget, pojkar och flickor 
födda 11-12 (P8), hade fler matcher 
och matchdagarna kom tätare. Där 
har vi ett tappert kämpande lag som 
gått framåt med stora steg denna 
sommar. Laget deltog inte i någon 
annan cup utöver Juniorcupen, men 
planer på att delta nästa år finns. 
Tränare för detta lag har varit Dennis 
Wide och Matias Backholm. 

Som avslutning på säsongen hade 
vi pizzakväll på Strand-Mölle. Där 
delades medaljer och diplom ut 
åt spelarna. Nu håller vi en välför-
tjänt paus eftersom årets träning 
startade upp redan i månadsskiftet 
januari-februari. Vi har även ambi-
tioner att starta ett nytt lag nästa 
vår, där pojkar och flickor födda 
13-14 kan delta. Ta kontakt om 
intresse finns: 050-5443673. 

Till sist vill vi tacka våra sponsorer 
för de fina bidrag som förgyller vår 
verksamhet! 

Tack för en fin säsong! 
Matias Backholm 

Korsnäs FF

Små Koffarna 

K
o
F

F
 i
n

f
o
r
m

e
r
a
r



KORSNÄSNytt

23

K
o
r
s
n

ä
s
 L

io
n

s

Lions-aktiviteter på kommande
Lördag 30.11. kl 11-14 Julmarknad i Uf-lokalen 
Lions bjuder på glögg och deltar med snabblotteri 
och julkort.

Fredag 06.12. kl. 11.00 Självständighetsdagens 
gudstjänst i kyrkan
Kransnedläggning efter gudstjänsten vid de 
stupades grav tillsammans med scouterna.

Onsdag 18.12. kl. 18.00 
hålls Lions traditionella 
JULKONSERT i kyrkan.
Annons i KorsnäsNytts 
julnummer. 
Finlands Lucia deltar!

Lördag 18.01.2020 kl. 19.00  Bussresa till 
Pörtomrevyn ordnas enligt tidigare år.    
Bokning Lis-Britt 0500-261003.

Stipendium från Lions Ungdomsfond
Stipendier á 50,- har utbetalades 06.11. till alla 36 
sökande. Totalt utbetalas 1800,- till Back Simon, 
Backholm Moa, Granholm Alice, Granholm Ida, 
Granholm Linnéa, Haga Kim, Helenelund Hugo, 
Holtlund Robin, Häggdahl Emma, Häggdahl Isabel, 
Lindeqvist Benny, Lindholm Joel, Långström Lucas, 
Mattans Elias, Mattans Karolina, Mattlar Janice, 
Mattlar Josefine, Nilsson Jakob, Nordmyr Anders, 
Nguyen Anna, Rosendahl Emil, Rusk Tommy, 

INFO FRÅN LC KORSNÄS

Sandholm Filip,  Sandholm Simon, Sebbas 
William, Sjögren Casper, Sohlström Johanna, 
Sten Axel, Sten Yolanda, Törnroos Christoffer, 
Westerdahl Janina, Westerholm Lucas, Westman 
Linda, Åbacka Felicia, Åkersten Amanda, Östling 
Jasmine.

Lions verksamhet  
1.7.2018 - 30.6.2019
Under året har Lions tillsammans med 
Baltikumvännerna fortsatt med den 
gemensamma glasögonsinsamlingen.

Lionsklubben har under året planterat och skött 
om blomlådorna i Korsnäs centrum, deltagit 
i Korsnäsdagen, julöppningen, julmarknaden, 
självständighetsdagens gudstjänst med 
kransnedläggning, sålt julkort och julhälsningar, 
ordnat julkonsert  samt ordnat revyresa till 
Pörtomrevyn etc. Till julen besöktes 88 åldringar 
med en liten gåva.

Bidrag har under året getts  till fadderfamiljen 
i Petrozavodsk, Korsnäs 4H, 38 st studeranden 
från kommunen, Buketten har erhållit möbler 
och inredning till uterummet, Lärknäs fick en ny 
TV samt till stipendier till Gymnasiet i Petalax vid 
deras avslutning.

Utöver detta har mindre och större summor 
getts som stipendier och bidrag till behövande.

LC Korsnäs tackar för all den välvilliga hjälp som 
ni bidragit med under året.

Lis-Britt Södergran

Thomas Smeds, Petalax 
Ring tel. 0400-568 947

Förmånliga brännoljor 
för farmartanken eller 

hustanken.
Olika betalningsalternativ

KoFFs julkalender
Föreningens unga aktiva KoFFare 
årets fina julkalender med vinst-
möjligheter.
Köp julkalendern och stöd före- 
ningens verksamhet!
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IF FYREN  INFORMERAR
Friidrottsavslutning
Friidrottarna höll avslutning på ståtliga Korsnäs 
Arena söndag 22.9. På programmet fanns
prisutdelning, servering av hot dogs och kaffe, 100 
meters loppet löptes av Fyren stjärnorna Hung, 
Felicia, Amanda, Joel, Liam W och tre modiga lag 
tog sig an skidstafetten på gräsplanen.

Sommarens klubbtävlingar, som var 10 till antalet, 
lockade 65 barn i åldern 5-13 år. Av dessa hade 44 
klarat den så kallade pokalgränsen. 21 barn upp-
nådde medaljgränsen.
Framgångar har Fyren friidrottarna också haft. 18 
DM-medaljer togs i terräng-, stafett-, mångkamps- 
och knattefinalen. Dessutom placerade sig Felicia 
Åbacka på en fin sjätte plats i FM för D-22 år. Hon 
tog den placeringen på 400 m. Felicia prisbelöna-
des även med ett stipendium från föreningen för 
A-klass resultat på både 100 meter och 400 meter. 
Den lokala Andelsbanken gav henne titeln årets 
Fyren bästa.

DM-medaljörer i sommar, terräng i Malax: Elwin 
Fröding 1. P-9 år, Filip Fröding 1. P-12 år, Marius 
Ramstedt 3. P-11 år och Thomas Ramstedt  1. H-35 
år.
Stafett i Nedervetil: P-13 år 4x100m och 4x600 m 
3. (Joel Blomqvist, Casper Holm, Filipo Fröding och 
Noah Hoijar).

Mångkamp i Vasa: Amanda Vesterback 3. F-10 år
Knattefinal i Nykarleby: Liam Wide 3. P-9 år 1000 
m, Emma Vägar 3. F-9 år kula och diskus, Amanda 
Vesterback 1. F-10 år kula, Isak Lindholm 3. P-11 år 
200m och höjd, Jakob Blomqvist 3. P-11 år slägga 
och diskus, Joel Blomqvist 1. P-13 år kula och diskus 
och 3. på 200 meter.
Amanda Vesterback gjorde tre nya klubbrekord för 
F-10 år i kula, diskus och på 60 meter häck.
Priset för årets supporter insats gick till Eelis Kammo-
nen.

Årets klubbmästare
IF Fyrens klubbmästare korades för 35 gången vid IF 
Fyrens höstmöte 24.10 på Waterloo.
Den första som fick priset 1985 var Erik Sepänaho.
Klubbmästare koras varje år. Utmärkelsen utdelas 
i samband med föreningens höstmöte. Det utses 
bland IF Fyrens funktionärer, tränare eller annars 
förtjänstfulla personer som genom träget arbete 
inom idrotten strävar till att fostra ungdomarna i 
Korsnäs till sunda och friska människor.
2019 tilldelades priset till Thomas Ramstedt, en aktiv 
tävlingsmänniska, tränare, ledare inom föreningen, 
dvs en person som fostrar våra barn och ungdomar 
att delta i idrottsverksamhet.

En del av Fyrens DM-medaljörer från vänster: Felicia 
Åbacka, Liam Wide, Isak Lindholm, Amanda Vester-
back, Noah Hoijar, Joel Blomqvist  och Jakob Blom-
qvist.

Årets klubbmästare Thomas Ramstedt.
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Visste du att Handelslaget KPO bl.a. stöder föreningen IF Fyrens verksamhet?  
Genom att ansluta dig till Supportrarna kan du konkret påverka stödets storlek! Som huvudmed-
lem i ditt ägarkundshushåll kan också du anmäla dig som supporter på Oma S-kanava.

Så här anmäler du dig:

1.  Gå till S-kanavas ingångssida S-kanava.fi Logga in på Oma S-kanava, länken finns överst på sidan.  
 Du kan också gå över till Oma S-kanava via S-Bankens webbank.

2.  Du behöver din S-kod för att kunna logga in. Om du inte redan har en S-kod,  
 kan du skapa den genom att klicka på: Skapa en ny S-kod.

3.  Gå på Oma S-kanava till sektion Delta och påverka/Anslut dig som Supporter.

4.  Välj ”IF Fyren” från listan över organisationer så ökar du som Supporter stödet

 till föreningen.

5.  Klicka på Uppdatera uppgifterna.

Sponsra och påverka!

Bli Supporter på  
Oma S-kanava

och stöd din  
favoritförening

helt gratis! 
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Välkommen till salongen med det lilla extra

Ge dig själv eller din vän en uppskattad gåva i julklapp 
- Presentkort fås från oss

Vi erbjuder även presentkort som företagsjulklapp

I våra hyllor finns många produkter som fina 
julklappstips

Gör dej fin inför julens fester,  
här finns behandlingar från topp till tå

Boka behändigt din tid via salongens sida på FB, via 
meddelande eller ring.

Salong Må Bra/A&M Tjänster Ab
Medicinsk fotvård-kosmetologtjänster-olika former 

avslappnande massage

Silverbergsvägen 23  
(fd KKC) 

66200 Korsnäs 
Tfn 045 2268543 

Tidsbokning må-fre     
kl 9-21

K-ceramics
Öppet Torsdagar 18-20

JULÖPPET 
-årets tomte kommer!

Torsdag 28.11 17-20

Fredag 29.11 17-20

Lördag 30.11 12-14

Alla Torsdagar före jul 17-20

Välkomna in och titta! 

Norrbyvägen 33 Korsnäs

VI HAR ÖPPET I KORSNÄS 
tisdag, torsdag och fredag kl. 9-15, Silverbergsvägen 23.
Nu kan du ta höstens influensavaccin hos oss, 35€ (vaccin+besök ingår). 
Boka tid på tel. 06-7812080.

Du kan även boka tid till fysioterapeut Josefin Båskman på tel. 040-8655326. 

Vi erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster till privatpersoner, företag och organisationer. Vi erbjuder 
skräddarsydda företagshälsovårdstjänster. 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. 
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Inför julen säljer vi Sofia-Stjärnan för 10,- vid hämtning på KHT
måndag-fredag kl 8-16.
 
Andra tider ta direktkontakt:
Lis-Britt 0500-261003
Lasse 0500-563598
 
Korsnäs Handelsträdgård Ab

Sofia

stjärnan 

 10,-

www.ostrocenter.fi 

NYKARLEBY  Frillmossavägen 2 7817450 
KORSNÄS Strandvägen 4131 2827700 

 

 

Pellets i lager 
500kg / säck 

135,-  89,-  

 Vinterskor med 
dubbar 

 Enkelt att fälla in 
dubbarna  

 S3 skyddsklass 

 Beställningsvara 

239,-  

SPIKE S3 LIGHT BOOT WARM 
 Fodrade gummistövlar 

 Antistatisk, ESD, 
oljebeständig 

 FlexStep®-botten 

Nu slumpar vi bort  
partier av fjolårets 
vinterkläder 

t.ex. för 50 €/st 

Fristads 
vinterbyxor 
2035 

Acode jacka 
4017 Dam 
4018 Herr 

Blåkläder 
fiberpälsjacka 
4770 
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Voimme valita vähän eri lukujen väliltä, mutta viimeiset 
tarkat tiedot löydämme vuoden 2018 tilinpäätösluvuista. 
Tilastokeskuksen lukujen mukaan käytimme silloin koko-
naisnettokäyttökuluihimme 6.450 euroa asukasta kohden. 
Summa on sitten pilkottavissa niin, että  sosiaali- ja ter-
veydenhuolto  maksaa meille nettokustannuksena 3.618 
euroa asukasta kohden, opetus- ja kulttuurisektori  2.155 
euroa asukkaalta ja lopuksi yhteiskuntapalvelut (liiken-
neväylät, pelastuslaitos ym.) 286 euroa asukasta kohden.  
Sosiaali- ja terveydenhuolto,  jonka  vapaaehtoisesta siirtä-
misestä yhteiseen Pohjanmaan kuntayhtymään käymme 
nyt keskusteluja , muodosti siis vuonna 2018 noin 56 % 
kunnan koko nettokäyttökustannuksista. Ei siis mikään 
pieni osa kakkua. Jos jaamme tämän osuuden vielä pie-
nempiin paloihin, niin erityissairaanhoitoon menee 1.206 
euroa asukkaalta, siis Vaasan keskussairaala ja erimuotoi-
set  yliopistosairaaloiden hoidot, joihin potilaita saatetaan 
lähettää. Sitten  904 euroa asukasta kohden menee perus-
terveydenhoitoon (HVC ja K5), ja loppu on Korsnäsin 
kunnan oman palvelutuotannon kuluja, eli  1.508 euroa 
asukasta kohden.  Toisin sanoen noin puolet sosiaali- ja 
terveydenhuollosta on jo organisoitu kuntayhtymiin tai 
yhteistyöhön naapurikuntamme Maalahden kanssa, kun 
taas oma palvelutuotantomme osalle  jää n.  23 % koko-
naisnettokuluistamme.

Opetus- ja kulttuurisektori muodostaa toisen suuren 
osan kunnan toimintaa. Korsnäsin kunnan opetuksen ja 
kulttuurin nettokäyttökuluista , 2.155 eurosta asukasta 
kohden,  menee  1.169 euroa asukkaalta opetussektorille, 
eli  n. 18 % kokonaisnettokuluista . Urheiluun menee 
112 euroa ja kulttuuriin 94 euroa ja kirjastoon 76 euroa 
asukasta kohden.  Voimme edelleen pilkkoa opetussekto-
rimme kulut, koska joissakin  yhteyksissä saatetaan olla 
sitä mieltä, että kyseinen sektori on meille kallis. Korsnä-
sin opetussektorin kulut ovat siis 1.169 euroa asukasta 
kohti,  ja kun vertaamme manner-Suomen keskiarvoon, 
joka on 911 euroa asukasta kohden, niin ero vaikuttaa 
olevan erittäin suuri. Mutta meillä onkin kuluihimme vaik-
uttavia tekijöitä, kuten harvaan asuttu kunta, jossa kulje-

tusmatkat ovat pitkät ja ylipäätänsä kaksikielisyys täällä 
Pohjanmaalla  tekee sen, että Pohjanmaan maakunnassa 
on keskiarvo 1.017 euroa asukasta kohden. Verrattaessa 
sitten Pohjanmaan kaupunkeja ja kuntia, huomataan, että 
kaupungeissa, jotka usein pärjäävät kokonaan ilman kul-
jetuskustannuksia, on alempi keskiarvo kuin tyypillisissä 
maaseutukunnissa. Vaasan kaupungin keskiarvo  esimer-
kiksi on 872 €/asukas, kun taas Maalahdessa se on 1 076 
€/asukas, Mustasaaressa 1.184 €/asukas, Uudessakaarl-
epyyssä 1.144 €/asukas ja Vöyrillä  1.150 €/asukas.

Korsnäsissa meillä on kolme omaa koulua, joilla 
kaikilla on mielestäni hyvin viihtyisä miljöö ja ne antavat 
lapsillemme hyvän alun elämän kouluun. Oppilasmäärä, 
jota viimeksi tarkasteltiin sivistystoimen vuoden 2020  
talousarvioehdotuksen yhteydessä,  osoitti mielestäni 
ilahduttavia lukuja, koska oppilasmäärä on kasvanut 
sekä Taklaxin että Moikipään koulussa. Syksyllä 2019 
meillä on 62 oppilasta Korsnäsin kirkonkylän koulussa, 
43 oppilasta  Moikipään koulussa ja 32 oppilasta Tak-
laxin koulussa. Viimeisen käsillä olleen vuoden ennuste 
oli, että keväällä 2022 odotetaan Korsnäsin kirkonkylän 
koulussa olevan 60 oppilasta, Moikipään koulussa 41 
oppilasta ja Taklaxin koulussa 40 oppilasta. Jos sitten 
tarkastelemme omien koulujemme kuluja oppilasta 
kohden, niin  koulujen kustannustaso on hyvin lähellä 
toisiaan. Viimeisillä vuoden 2018 tilinpäätösluvuilla 
Korsnäsin kirkonkylän koulun kulut ovat 11.076 €/oppi-
las, Moikipään koulu 11.367 €/oppilas ja Taklaxin koulu 
12.881 €/oppilas. Koulujen kustannusrakennetta erottaa 
lähinnä kiinteistö- ja kuljetuskustannukset, kuten Pohjan-
maalla ylipäätään. Esimerkiksi Moikipään koulussa ei ole 
nykyään kuljetuskustannuksia lainkaan, koska koulu on 
sijoitettu niin hyvin keskelle kylää. Kornäsin kirkonkylän 
koulun kiinteistökustannukset ovat puolestaan muita 
kouluja kalliimmat,  ja koululla on myös melko paljon 
koulukuljetuskustannuksia. Koulurakenteen keskittämi-
sen suhteen ei kouluja  voida tällä hetkellä lopettaa ilman 
lisärakentamista, jotta kaikille oppilaille saataisiin tilaa. 
Silloin joudumme kysymään, ovatko seinät arvokkaam-
mat kuin opetus?  Toisinaan, kun keskustelu kääntyy kou-

Talousarvion aika on 
tilastoja ja kuluja 

Näin syksyllä on kuntien ja kuntayhtymien talousarvioiden 
laatimisen  aika. Yhtenä päivänä kyseeseen tulee perustervey-
denhuollon kustannukset, toisena päivänä taas sivistystoimen 
kustannukset.  Yhteinen nimittäjä kunnissa käytäville keskus-
teluille on, että talouden yhtälöä on vaikea saada täsmäämään,  
kun otetaan huomioon kunnan kokonaiskustannukset ja käy-
tettävissämme olevat verot ja valtionosuudet. Harvemmin pysä-
hdymme ajattelemaan, mitä kunnalliseen palvelutuotantoon 
käyttämillämme  verovaroilla ja valtionosuuksilla saamme.
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luverkostoon,  saatetaan erehtyä laskemaan, että jos yksi  
koulu lopetetaan, niin yhtäkkiä koulun oppilaista ei enää 
tule kustannuksia.  Todellisuus on valitettavasti toinen. 
Kustannukset oppilasta kohden ovat suunnilleen samat 
myös keskitetyssä koulussa, sillä tuntiresursseja tarvitaan 
enemmän, oppitunteja pitää jakaa enemmän  ja koulukyy-
tejä tarvitaan lisää. Kun siihen lisätään vielä kiinteistöjen 
kalliit investointikustannukset, niin pahoin pelkään, että  
kunnissa uusien koulukeskusten rakentamisen puoltajat, 
jotka ovat laskeneet säästävänsä paljon rahaa kunnalle, 
tulevat pettymään lopputulokseen.

Mielestäni jokaisen korsnäsilaisen on syytä olla ylpeä 

siitä, että meillä nykyään on niin hienot koulut kuin ne 
ovat,  ja mikä parasta: henkilökunta on miellyttävä ja 
kouluruoka on seudun parasta! Se on jotakin, josta lehdet 
voivat kirjoittaa, ja jonka uskon olevan  valttikortti 
kädessämme, kun tulee kyseeseen saada lisää asukkaita 
Korsnäsiin. Kun viihdytään yhdessä ja lasten on turval-
lista ja hyvä olla, niin  voidaan  ehkä todeta,että kyseessä 
on maailman paras paikka asua. Mene Yle-areenaan ja 
katso Hajbo-dokumenttipätkä  lapsistamme Korsnäsissa 
ja mitä he tekevät vapaa-aikanaan. Se ohjelma antaa iloa  
arkeen!

Christina Båssar, kunnanjohtaja

Lärknäsin suunnittelu aloitetaan 
Korsnäsissa uuden Lärknäsin ja Annakodin suunnittelu 

aloitetaan tänä syksynä. Suunnittelun on oltava valmis 
15.4.2020, ja  rakentaminen alkaa alustavasti kesällä 2020. 
Rakennus on valmis 2022. Uusi Lärknäs luokitellaan tehok-
kaaksi palveluasumiseksi. Kunnanhallitus valitsi Lärknäsin 
rakentamiseen suunnittelijat 14.10.2019. Rakennesuunnitte-
lijaksi valittiin neljän yrityksen joukosta helsinkiläinen FCG 
Design och planering (Design ja suunnittelu). Lärknäsin 
suunnittelu aloitetaan. Heidän tarjouksensa on 25.800 euroa. 
LVI- ja automaatiosuunnittelijaksi valittiin kolmen yrityksen 
joukosta Visioplan Pohjanmaa, Seinäjoelta. 50.000 euron 
tarjoukseen sisältyy sprinklereiden ja vesisumujärjestelmän 
suunnittelu. Sähkösuunnittelijaksi valittiin kolmen yrityksen  
joukosta pietarsaarelainen Smartplan 27.800 euron tarjouk-
sella.  Keittiösuunnittelijaksi valittiin kahdesta yrityksestä 
helsinkiläinen Design Lime 7.320 eurolla. Kosteusasiantun-
tijaksi valittiin neljän yrityksen keskuudesta närpiöläinen 
Sancon Finland 83.740 eurolla. Korsnäs valitsee kosteu-
sasiantuntijan rakennusprojektiin nyt ensimmäistä kertaa, 
koska nyt on tullut ajankohtaiseksi, että kuntien on valittava 
kosteusasiantuntija. Kosteusasiantuntija on mukana suun-
nitteluvaiheessa, rakennusaikana ja myös käyttöaikana.  
Suurin osa aiempaa rakennusta puretaan. Jäljelle jäävät 
osat kunnostetaan ja rakennetaan yhteen uudisrakennuksen 
kanssa. Koko projektin kustannus on 5,5 miljoonaa euroa. 
Kunta on saanut ARAlta (Asumisen rahoitus- ja kehityskes-
kus)  lupauksen miltei  2,4 miljoonan euron rahoituksesta.

Ann-Sofi Backgren – AEBR:n puheenjohtaja
Moikipääläinen Ann-Sofi Backgren, Korsnäsin kunn-

nanvaltuuston aiempi puheenjohtaja, valittiin Euroopan 
raja-alueiden liiton , AEBR:n, hallituksen puheenjohtajaksi. 
Uuden puheenjohtajan vaali suoritettiin AEBR:n vuosiko-
kouksessa,  Dresdenissä 24. – 25.10.2019.

AEBR, jonka täydellinen nimi on Association of European 
Border Regions, perustettiin 1971, tarkoituksena lisätä ja 
järjestää Euroopan raja-alueiden yhteistyötä. Tällä hetkellä 
AEBR:llä on jäsenenä 95 rajaseutua ja Pohjanmaa on yksi 
niistä. Ann-Sofi Backgren on AEBR:n ensimmäinen nais-
puolinen puheenjohtaja.

Työsopimuksen pidennys
Merkantti, datanomi Sol-Britt Båskman on keväästä 2015 

lähtien työskennellyt kunnan yleishallinnossa kanslistina. 
Kunnan asiankäsittelyohjelman,  arkistonhoidon ja arkisto-
innin sekä muiden kanslistipooliin kuuluvien työtehtävien 
kehittämistä varten katsotaan tarkoituksenmukaiseksi jatkaa 
sijaiskanslistin työsopimusta vuodella. Kunnanhallitus päätti 
14.10.2019 pidentää Sol-Britt Båskmanin työsopimusta sija-
iskanslistina (50 % toimi) ajalle 1.11.2019 – 31.10.2020.

Toimen muutos
Varhaiskasvatuslain ja –asetuksen mukaan on varhaiskas-

vatuksessa joka osaston henkilökuntaan kuuluttava lasten-
hoitaja ja varhaiskasvatuksen opettaja. Lain täyttämiseksi 
muutetaan Julia Westin hoitama perhepäivähoitajan toimi 
varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi 1.1.2020 lähtien. Julia 
West on kouluttautunut ja ollut pätevä lastenhoitaja touko-
kuusta 2019 lähtien. Sivistyslautakunta päätti 1.10.2019, 
että perhepäivähoitajan toimi muutetaan varhaiskasvatuksen 
lastenhoitajan toimeksi 1.1.2020 lähtien. 

Harrströmin päiväkoti
Myös Harrströmin päiväkodissa jokaisen varhaiskasva-

tuksen osaston henkilökuntaan on kuuluttava lastenhoitaja 
ja varhaiskasvatuksen opettaja. Harrströmin päiväkodissa on 
kaksi osastoa (os. 0-3 v. ja os. 3-5 v.) ja toistaiseksi voimassa 
olevalla työsopimuksella oleva varhaiskasvatuksen opettaja. 
Sivistyslautakunta ehdotti 1.10.2019, että kuntaan perust-
etaan varhaiskasvatuksen opettajan toimi 1.1.2020 lähtien. 

Työstä vapaalla oloa jatkettu
Inga-Lisa Moliis, Harrströmin päiväkodin lastenhoi-

taja, on ollut vapaana työstään varhaiskasvatuksessa ja on 
työskennellyt Lärknäsissa ajalla 15.4. – 30.9.2019. Hän on 
anonut pidennettyä vapaata toimestaan ajalle 1.10.2019 – 
30.6.2020. Sivistyslautakunta myönsi 1.10.2019 Inga-Lill 
Moliisille pidennetyn vapaan työstään. Nykyinen henkilök-
unta hoitaa sijaisuuden lukuvuoden loppuun.
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Starörenin asemakaavaa ollaan muuttamassa. Asema-
kaavamuutoksen tarkoituksena on tarkistaa maankäyttöä ja 
tehdä alueesta houkuttelevampi asumiselle. Kaavoituksessa 
selvitetään mahdollisuutta rakentaa alueelle kerrostaloja. 
Osallistumisen ja arvioinnin ohjelma sekä muutosluonnos 
pidettiin nähtävillä  ajalla 3.5. – 3.6.2019. Laadittu kaava-
ehdotus oli  nähtävillä ajalla 26.9. – 26.10.2019 ja asiano-
saisilta viranomaisilta on pyydetty lausuntoja. Luonnoksen 
näytteille asettamisesta lukien asemakaavaan on otettu 
mukaan pienehkö alue tontilla 1, korttelissa 1. Kyseiselle 
alueelle on mahdollista rakentaa 40 m2:n rantasauna. 

Starörenin asemakaava
Starörenillä on voimassa oleva asemakaava, jota on muu-

tettu useita kertoja. Alkuperäinen rantakaava laadittiin 1977. 
Kaavoitustyö toteutetaan Korsnäsin kunnan, Ramboll Fin-
land Oy:n sekä Moiki Invest Ab:n välisenä yhteistyöprojek-
tina. Alue on meren äärellä  n. 3 km koilliseen Korsnäsin 
keskustasta. Alueen pinta-ala on n. 13,5 ha ja se on tarkoi-
tettu asumiseen. Tällä hetkellä alueella on 7 rakennettua 
tonttia. Koko alue on yksityisomistuksessa. 

Muutosehdotuksia 
Uudessa asemakaavaehdotuksessa tonttien lukumäärää on 

vähennetty kahdella AP-tontilla (pientalo), jotka on muutettu 
AK-tontiksi (asuinkerrostalo). Kaavaehdotukseen  on tehty 
pieniä asuinpinta-alatarkistuksia  korttelissa 5 ja 7, pelas-
tuslaitoksen lausunnon mukaisesti. Tämän  lisäksi tontti 1, 
korttelissa 1, on laajennettu käsittämään koko kiinteistön 
veden puolelta. Asemakaavassa on paikka 8 AO-tontille, 
15 AP-tontille sekä 1 AK-tontille. Kerrosluku on korotettu 
II-kerrokseen korttelissa 4 ja 5. AK-tontin saa rakentaa IV 
(2/3) kerroksella, mikä tarkoittaa, että ylin kerros on sisen-
netty kerros, joten rakennus ei näytä yhtä massiiviselta kuin 
rakennus neljällä kokonaisella kerroksella.  Kerrostaloton-
tilla, jolle on osoitettu paikka kaava-alueen kaakkoisreunasta,  
voi olla hieman enemmän näkyvyyttä Korsungfjärdeniltä ja 
Korsungfjärdenille, mutta tehtyjen visualisointien peruste-
ella  maisemakuvan muutoksen  ei katsota aiheuttavan mer-
kittäviä seuraamuksia. 

Toteutus ja aikataulutus
Tarkoituksena on, että asemakaava hyväksytään kunnan-

valtuustossa vuoden 2019 aikana. Kun asemakaava on vah-
vistettu, alueen toteutus kuuluu kunnalle ja maaomistajille.

Rantayleiskaavan osan  
muutos Harrströmissä

Kunnanhallitus päätti 15.10.2018, että selvitetään ran-
tayleiskaavan muutos Harrströmissä sijaitsevan kiinteistön 
Nylund RNo 280-402-4-133 osalta. Kiinteistö on saarella 
ja siinä on käyttämätön rakennusoikeus ja tämä rakennusoi-
keus siirretään kiinteistölle Björklund RNo 280-402-4-132 
Harrströmissä (mantereella). Molemmat kiinteistöt kuulu-

vat Korsnäsin vahvistettuun rantayleiskaavaan. Osallistu-
mis- ja arviointiohjelma sekä kaavaluonnos on laadittu. 
Ohjelma ja kaavaluonnos olivat nähtäville asetettuina 26.9. 
– 26.10.2019. Kaavoitus koskee kahta osa-aluetta Korsnäsin 
Harrströmissä, kiinteistöt Nylund 280-402-4-133 ja Björk-
lund 280-402-4-132. Kaavoitustyö koskee rakennuspaikan 
siirtoa Östsynnerstbådanilta Björkgrundiin. Östsynnerst-
bådan on Harvungönistä etelään sijaitseva saari, kun taas 
Björkgrund sijaitsee mantereella Korsnäsin kunnan lou-
naisosassa.  Siirron syynä on mm., että Östsynnerstbådanin 
alueelle rakentaminen on huomattavasti vaikeampaa/kal-
liimpaa, koska kiinteistö sijaitsee saarella. Lisäksi saarella 
oleva metsä on vanhaa ja siellä on rikas linnusto, ja raken-
nuspaikka häiritsisi luontoa enemmän kuin Björkgrundilla.  
Björkgrundille ajateltu alue on paljaaksi hakattua. Björk-
grundille suunniteltu paikka on mantereella ja alueella,  jossa 
on huomattavasti enemmän asutusta. Alueelle on autotie. 

Kaavaluonnos 
Kaavaluonnoksessa on siirretty Björkgrundille se 

loma-asunnon paikka (RA), joka rantayleiskaavassa on  
osoitettu Östsynnerstbådanille. Osa Björkgrundin M-alu-
etta korvataan siten RA-tontilla. Östsynnerstbådanin alue, 
joka jää hyödyntämättömäksi, saa merkinnän virkistysalue 
(V). Muita   kaavan aluevarauksia koskevia muutoksia ei 
ole tehty. Kaavamuutos ei anna aihetta  rakennuspaikkojen 
mitoituksen muutoksiin. Eri osa-alueiden  mitoitus muuttuu, 
mutta kokonaisuutena rakennuspaikkojen  määrä ei osay-
leiskaava-alueella muutu. 

Toteutus ja aikataulutus
Tarkoituksena on, että kaava hyväksytään valtuustossa 

keväällä 2020. Kaavan tultua vahvistetuksi alueen toteutus 
kuuluu maanomistajille.

Avustus Nuori Yrittäjyys r.y:lle 
Nuori Yrittäjyys r.y. (Ung Företagsamhet r.f.) hakee kun-

nalta avustusta alueellista toimintaansa varten vuosille 
2020 – 2022. Tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa edelleen 
NY:n alueellista toimintaa ja kyetä edelleen tarjoamaan 
ilmaisia aluepalveluita kaikille kouluasteille Pohjanmaalla. 
Aluepalveluihin kuuluu maksuttomat opettajien täyden-
nyskoulutukset ja oppimateriaalit, opettajien tuki kaikkien 
NY:n ohjelmien toteutuksessa, koulun ja elinkeinoelämän 
yhteistyön tuki, NY-lähettiläiden kouluvierailut, nuorten 
kiertotaloutta koskeva innovaatiotapahtuma, paikallisten 
NY-minimessujen ja Suomen suurimman  “Uskalla Yrittää“ 
(Våga vara företagsam) –semifinaalin ja –messujen tot-
euttaminen, Vaasassa. NY:n Pohjanmaan aluepalvelujen 
talousarvio on 200.000 euroa ja henkilökuntaa on kaksi: alu-
epäällikkö ja jatkokoulutus- ja projektikoordinaattori. Kun-
ta-avustus perustuu kunnan peruskoulu- ja lukio-oppilaiden 
määrään. Kunnanhallitus osallistuu toimintaan ja maksaa 3 
euroa/oppilas (750 euroa/vuosi) kunnan omien ala-asteen 
koulujen osalta. Yläasteen ja lukion oppilaiden osalta nou-
datetaan Maalahden kunnan päätöstä.
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Kunnankanslia on  loma-aikaisesti kiinni 
vuoden vaihteessa 2019/2020

Kunnankanslia on tapana pitää loma-aikaisesti suljettuna 
muutaman päivän joulun ja uudenvuoden tienoilla, tar-
koituksena keskittää loma-aikoja ja  säästää sijaiskustan-
nuksista. Kanslian ollessa suljettuna toiminta järjestetään 
sujuvaksi kullakin osastolla. Osa henkilökunnasta päivy-
stää ja on tavoitettavissa kännykästä. Maksupäivät järjes-
tetään toimiviksi  kiinnioloaikana. Kunnanhallitus päätti 
14.10.2019, että kunnankanslia on loma-aikaisesti suljettuna 
23.12., 27.12. sekä 30. – 31.12.2019 (yhteensä 4 työpäivää).

Palkkiosääntö 2020
Korsnäsin kunnan luottamusmiesten ja toimihenkilöiden 
palkkiosääntö vuodelle 2020 tarkastettiiin 7.10.2019. Val-
tuusto vahvisti palkkiosäännön samalle tasolle kuin vuonna 
2019. 

Venepaikkavuokrat eivät muutu
Tekninen lautakunta ehdotti, että vuoden 2020 venepaik-

kavuokria ei tarkisteta . Kunnanhallitus hyväksyi 14.10.2019 
teknisen lautakunnan ehdotuksen. Seuraavat venepaik-
kavuokrat koskevat vuotta 2020 (lisäksi tulee 24 % arvon-
lisävero):

• normaali paikka 100 euroa
• paikka > 4 m leveä 140 euroa
• vierasvenesatamapaikka 5 euroa/vrk
• vierasvenesatamapaikka 15 euroa/viikko
• syyssesonkivuokra (1.9. jälkeen) 1/3 vastaavasta vuo-

sivuokrasta

Mobiili vedenpuhdistuslaitos
Veden laadun parantamiseksi Vesilaitos aikoo vuokrata 

US-puhdistuksella toimivan mobiilin vedenpuhdistuslai-
toksen. Vedenpuhdistuslaitos vuokrataan vuodeksi. Yhden 
vuoden vuokrakustannus on noin 88.000 € plus asennus ja 
toimitus, yhteensä noin 100.000 €. Kunnanvaltuusto päätti 
7.10.2019, että mobiili vedenpuhdistuslaitos vuokrataan 
vuodeksi ja myönsi vesilaitokselle 34.000 euron lisämäärä-
rahan vuodelle 2019.

Uusittu vuokrasopimus
Kennet Westerlund vuokraa noin 1200 m2 suuruista 

aluetta ent. Edsvikin kaatopaikalta. Voimassa oleva vuo-
krasopimus ei vastaa nykyistä käyttöä siellä varastoita-
van aineksen suhteen, ja sopimus on tarvetta päivittää. 
Laadittiin päivitetty vuokrasopimus. Kunnanhallitus 
hyväksyi 16.9.2019 päivitetyn vuokrasopimuksen, joka on 
voimassa toistaiseksi.

Lumenraivausurakoitsijat 2019-2021
Korsnäsin kunnan teiden ja alueiden lumen raivauksesta on 

pyydetty tarjousta talville 2019-2020 ja 2020 – 2021 ilmoit-
tamalla siitä  Korsnäsin Uutisissa ja kunnan kotisivuilla.  
Sesongilla tarkoitetaan koko talvea, esim. vuoden 2019 
loppu ja vuoden 2020 alku. Tarjouskyselyn määräaikaan 
mennessä saatiin  seitsemän tarjousta. Tekninen lautakunta 
päätti 8.10.2019 valita seuraavat lumenraivausurakoitsijat 
talvelle 2019-2020 ja 2020 – 2021:

Moikipään koulu, Moikipään päiväkoti ja Moikipään 
jääkiekkokaukalon pysäköintialue +  tie: Firma Alexander 
Nyback

Keskustie, Risgärdintie (sis. poikkeaman) + osa Sjödah-
lintietä ja Pendlarin P-paikka: Firma Alexander Nyback

Waterloon alue: PK Norrdahl
Lillmaarsintie (sis.poikkeaman), Lillvägen, Gullankuja, 

Marjatie, Puolukkakuja, Katajankuja, Pihlajakuja  ja Vesi-
laitos (Bovägen 18): Andres Holtlund

Puistotie, Telepolku, osa Skyltietä (180 m), Kukkatie ja 
osa Skepparintietä (150 m): Andreas Holtlund

Terveystalo: Mannfolk & Nyståhl Ab
Teollisuustie, teollisuusalue (betonihallin ympäriltä), 

jätevesipuhdistamo, Varastotie ja Blästerintie: Pistol Jonas 
koneurakoitsija

Silverbergintie (Rantatieltä viimeiselle rivitalolle) ja Stor-
vikintie: Andreas Holtlund

Norrbynkuja, Bs Ab Norrbyn (keltainen rivitalo) pihamaa, 
paikoitusalue ja käytävät , sekä Hoffmaninkuja: Mannfolk 
& Nyståhl Ab

Degermossin metsätie Edsvikin hyötykäyttösasemalle 
saakka +  hyötykäyttöaseman sisääntulo: PK Norrdahl

Taklaxin koulu ja jääkiekkokaukalon pysäköintialue: Tom 
Westerholm

Harrströmin päiväkoti ja osa UF:n paikoitusta/sisääntulo 
jääkiekkokaukalolle: Lars-Johan Eklund

Jäähiekoitusurakoitsijat 2019-2021
Tarjouspyyntö Korsnäsin kunnan teiden ja alueiden jää-

hiekoituksesta  talvina 2019-2020 ja 2020 – 2021 on julka-
istu Korsnäsin Uutisissa ja kunnan kotisivuilla. Tarjouksiin 
sisältyy sekä työ- että materiaalikustannukset. Tarjouksen 
määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta. Tekninen lau-
takunta päätti 8.10.2019 valita seuraavat urakoitsijat jäähie-
koitukseen talville 2019 – 2020 ja 2020 – 2021:

Keskustie, Risgärdintie (sis. tiepoikkeaman) + osa Sjö-
dahlintietä , Moikipään koulu, Moikipään päiväkoti ja 
Moikipään jääkiekkokaukalon tie/paikoitus: Firma Alexan-
der Nyback

Lillmaarsintie (sis. tiepoikkeaman), Lillvägen, Gullan-
kuja, Marjatie, Puolukkakuja, Katajankuja ja Pihlajakuja: 
Pellfolks transport Kb

 Puistotie, Telepolku,  Skyltie (180 m), Kukkatie ja osa 
Skepparintietä (150 m): Pellfolks transport Kb

Terveystalo: Pellfolks transport Kb
Norrbynkuja, Bs Ab Norrbyn (keltainen rivitalo) pihamaa, 

paikoitusalue ja käytävät , sekä Hoffmaninkuja: Pellfolks 
transport Kb
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vikintie: Pellfolks transport Kb
Teollisuustie, teollisuusalue (betonihallilla), Varastotie,  

Blästerintie ja jätevedenpuhdistamo: Pellfolks transport Kb
Taklaxin koulualue: Pellfolks transport Kb
Harrströmin päiväkoti: Pellfolks transport Kb

Kirkonkyläntien talvikunnossapito
Transport Kenneth Westerlundin kanssa on keskusteltu 

Korsnäsin Kirkonkyläntien talvikunnossapidon hoitamisesta 
talvella 2019 - 2020 ja talvella 2020 – 2021. Tekninen lau-
takunta päätti 8.10.2019, että Transport Kenneth Westerlund 
hoitaa Kirkonkyläntien talvikunnossapidon talvina 2019-
2021. Hinta on 300 €, alv 0 %/kausi.

Aloite kunnan laitoksissa  
käytettävistä elintarvikkeista

20 jäsentä, Anna-Lena Kronqvist ensimmäisenä allekir-
joittajana, jätti  7.10.2019 aloitteen valtuustolle elintarvik-
keiden käytöstä kunnan laitoksissa. Aloitteentekijät toivovat, 
että  mahdollisimman suuressa määrin satsataan lähiruokaan 

“ Hyvät ja ravintopitoiset elintarvikkeet ovat erittäin 
tärkeitä lapsillemme ja vanhemmalle väelle. Nykyään 
puhutaan myös hiilijalanjäljestä ja kestävästä kehitykse-
stä. Täten kunnan olisi tärkeää satsata mahdollisimman 
suuressa määrin lähituotettuihin elintarvikkeisiin lai-
toksissaan, kuten päiväkodeissa, kouluissa ja ikäihmisten 
asuntoloissa. Lähialueella on monta vihannes-, juurikasvi- 
ja lihantuottajaa.   Kunnan pitäisi panna lähituotettu 
hankintojensa kriteeriksi. Päiväkodeissamme ja kouluis-
samme pitäisi lähituotettujen elintarvikkeiden lisäksi antaa 
lapsille mahdollisuus valita ateriaansa kevytmaitoa sen 
sijaan, että tarjotaan pelkkää rasvatonta maitoa. Lapset 
pysyvät kauemmin kylläisinä ja siten vältetään tarpeetonta 
karkinsyöntiä. On myös todettu, että varsinkin lapsilla 
aivot tarvitsevat rasvaa kehittyäkseen. Kunnan laitoksissa 
tarjottava hyvä lähiruoka  on kunnalle taas yksi hyvä argu-
mentti houkuteltaessa lapsiperheitä paikkakunnalle”.

SÖFUKin talousarvio ja  
taloussuunnitelma 2020–2022

Söfukin kuntayhtymän (ruotsinkielinen koulutus- ja 
kulttuurikuntayhtymä Pohjanmaalla) hallitus teki 2.9.2019 
talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2020 
– 2022. Talousarviokehys esiteltiin jäsenkunnille Campus 
Kungsgårdenilla pidetyssä tiedotustilaisuudessa 4.10.2019.  
KulturÖsterbottenia ja kuntayhtymän yleistä edunvalvon-
taa koskevia kuntien maksuosuuksia ei tarkisteta vuoden 
2020 talousarvioon.  Wasa Teateria koskeva jäsenkuntien 
kokonaismaksuosuus nousi  vuodelta 2019 yhteensä 50.000 
euroa/vuosi ja on nyt samalla tasolla vuoden 2020 talousar-
vioehdotuksessa.

Kunnanhallitus totesi 14.10.2019, että  laadittaessa  Kul- 
turÖsterbottenin ja yleisen edunvalvonnan talousarvio jäsen-

kuntien nykyisten maksuosuuksien  (vuosi 2019) pohjalta, 
niin talousarvioehdotus on tehty kunnan talousarvio-ohjeen 
mukaisesti. Investointiohjelmasta ei seuraa kunnille maksu-
osuuksia.

Pixne-klinikka 2020
Kunnanhallitus antoi 14.10.2019 Korsnäsin kunnan 

lausunnon Pixne-klinikan vuoden 2020 talousarviosta. 
Korsnäsin kunta budjetoi Pixne-klinikan maksuina 1 euron 
vuosimaksun/ruotsinkielinen asukas sekä hoitovuorokausi-
kustannuksen 190 euroa/hoitovuorokausi. Kunnanhallitus 
hyväksyi Pixne-klinikan vuodelle 2020 laaditun talousar-
vion.

Länsirannikon valvontalautakunnan talou-
sarvio ja –suunnitelma 2020-2022

Länsirannikon valvontalautakunnan vuoden 2020 talous-
arvioehdotus perustuu pääasiallisesti nykyiseen toimintaan, 
asetettuihin tavoitteisiin ja kunnanvaltuuston 13.6.2019 
antamaan talousarvio-ohjeeseen.

Ympäristöterveyden- ja eläinlääkintähuolto
Ympäristöterveyden- ja eläinlääkintähuollossa yhteistyötä 

tekevät sopimuskunnat ovat Kaskinen, Korsnäs, Kristiinan-
kaupunki, Maalahti, Mustasaari, Närpiö ja Vöyri. Ympäri-
stöterveyden- ja eläinlääkäkintähuollon tehtäväalueen 
nettokustannukset vuodelle 2020 ovat 1.049.355 euroa.

Kustannusvähennykseksi ajalle B2019 – talousarvioehdo-
tus 2020 tulee -0,25 %.

Ympäristönhuolto
Mustasaaren, Korsnäsin, Kaskisten, Kristiinankaupungin 

ja Närpiön kunnat tekevät yhteistyötä ympäristönhuollossa. 
Ympäristönhuollon nettokustannus on vuoden 2020 alusta-
vassa talousarvioehdotuksessa 1.387.160 euroa.

Kustannusnousuksi ajalla B2019 – talousarvio 2020 tulee 
+9,41 %.

Korsnäsin kunnanhallitus antoi lausunnon 14.10.2019, 
jossa toivotaan pidettävän menolisäysten suhteen tiukkaa 
linjaa, koska kuntapuolen taloustilanne on hyvin kireä. 

Opintomatka Uumajaan
Vanhustenhuollon ohjaaja ja Lärknäs-Annakodin yksi-

könjohtaja ovat anoneet saada järjestää Lärknäs-Annakodin 
henkilökunnalle opintomatkan Uumajaan 28.11.2019. Opin-
tomatkaan  sisältyisi seminaari  ja laivamatkalle järjeste-
tään keskusteluja/ryhmätöitä sekä  opintokäynti Uumajaan. 
Matkan tarkoituksena on puhtaasti tietopainotteisuuden 
lisäksi antaa mahdollisuus muodostaa työtiimejä.  Arviolta 
kolmisenkymmentä henkilöä osallistuu. Perusturvalauta-
kunta puolsi matkaa 8.10.2019. Kunnanhallitus hyväksyi 
14.10.2019 opintomatka-anomuksen perusturvalautakunnan 
ehdotuksen mukaisesti.


