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En annorlunda sommar
Sommaren 2020 blev en annorlunda sommar att minnas. Inga större 

evenemang kunde ordnas, men naturen lockade mer än tidigare. 

Strandlinjen längs Hinjärv träsk är över 30 kilometer lång och området 
bjuder på fina naturupplevelser. Bilden kommer från rastplatsen i Kamb.
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Den stora skillnaden ligger också i att vi inte haft 
så många besökare från Sverige och att vi inte be-
sökt Sverige så mycket som vi kanske normalt brukar 
göra. Då det gäller att träffa våra nära och kära, så är 
det ju inte roligt att inte kunna umgås under somma-
ren som man brukar. Jag tänker ändå att tiden kom-
mer att hitta lösningar och så många duktiga forskare 
som funderar på problemet på olika håll i världen så 
ser det ut att gå rätt fort också. Nya nyhetsbulletiner 
och forskningsresultat når oss nästan varje dag, så 
det gäller att hålla ut.

Korsnäs kommun har ett projekt på gång som 
kallas Möjligheternas Korsnäs. På våren när pro-
jektanställningen först var aktuell, dök den första 
coronavågen in över landet och projektet lades till-
fälligt på is. Inför sommaren kändes läget mer sta-
bilt och arbetsgruppen kring projektet tänkte att det 
ändå kunde vara läge att dra igång med lite mark-
nadsföring för Korsnäs kommun. Det har ju visat sig 
via analyser av telefontrafikens rörelsemönster att det 
är många som har passat på att distansarbeta från vår 
kommun under våren. Med lite god tur kanske man 
fattar tycke för det nya sättet att arbeta och även ser 
Korsnäs kommun som en trygg och bra kommun att 
bo och jobba i. 

Arbetsgruppen beslöt att testa marknadsföring via 
ett företag under juli och augusti månad. Jag hopp-
as att de olika bilderna och filmerna som sprids via 
kommunens facebook konto och instagramkonto 
ska tilltala er alla och ge en positiv bild av en kom-
mun som ger möjligheter till det mesta. Det kan ju 
hända att du tycker att du har mycket bättre bilder 
eller mycket finare tips om vår kommun, det är inte 
heller ett problem. Under juli månad hade vi också 
en utlottningstävling där man kunde tagga sitt foto 

En annorlunda sommar
En annorlunda sommar i Korsnäs börjar övergå till my-

siga höstkvällar så småningom. Vi har inte egentligen haft 
några kommunala sommartillställningar alls utan försökt 
att hålla oss till rekommendationerna att enbart ha min-
dre tillställningar. Allt för att minska risken för att en ny 
våg av coronaviruset ska angripa nya offer i vårt land. 

eller tips med #visitkorsnäs. Genom att tagga dina 
fina bilder med #visitkorsnäs så kan även du vara 
med och marknadsföra vår fina kommun! Märk väl 
att det är en god vana som vi alla kan fortsätta med 
under hela året, fastän det inte längre pågår en utlott-
ningskampanj.

Arbetsgruppen beslöt också att på nytt lediganslå 
befattningen som projektchef och denna gång har vi 
redan fått in ett tiotal goda ansökningar till arbetet. 
Vi hoppas att vi kan välja en projektchef i kommun-
styrelsen i augusti och så får vi igång vårt projekt här 
under hösten. 

Annars kommer det kommunala arbetet under 
hösten att vara som det brukar med funderingar på 
budgeter och skatter. Den kommunala ekonomin har 
ju fått sig en rejäl törn under våren och säkert får vi 
fundera både en och två gånger på nivån på vår verk-
samhet och den långsiktiga finansieringen av kom-
munens service.

Före semestertiderna hade vi i Korsnäs möjlighet 
att ta ställning till en frivillig överföring av social- 
och hälsovården till Österbottens välfärdsområde. Vi 
hade mycket goda diskussioner på alla nivåer inom 
kommunens förtroendemannaorgan; nämnder, 
kommunstyrelsen och fullmäktige. Dessutom med 
omröstning i alla olika steg i frågan, vilket ju är rätt 
så ovanligt för Korsnäs kommuns del. Jag får passa 
på och tacka alla förtroendevalda för deras engage-
mang i detta ärende. Slutresultatet blev som ni säkert 
redan har noterat att Korsnäs tillsvidare inte överför 
någon egen verksamhet till Österbottens välfärds-
område. Men jag vill poängtera att vi fortfarande har 
vårt nuvarande samarbete inom hälsovården med 
Malax kommun som tidigare och att vi också är en 
del av Österbottens välfärdsområde med vår andel av 
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Annonsera i KorsnäsNytt
 Annonspriser år 2020 (+ 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.

specialsjukvården. Det synligaste resultatet av som-
marens beslut kommer att märkas då K5 samarbets-
området ska upplösas då majoriteten av ägarkom-
munerna har beslut om överföring av verksamheten. 

Under sommaren har också nuvarande regering-
ens version av SOTE reform med tillhörande lag-
paket kommit till kommunerna för utlåtande. Det 
digra lagpaketet väntar ännu på att belysas ut olika 
perspektiv tillsammans med kollegorna och med 
bistånd av kommunförbundets experter inom olika 
områden. Den första känslan av helheten är en liten 
lättnad att bolagiseringen och privatiseringen som 
fanns i den förra regeringens version har fått stiga åt 
sidan. De framtida SOTE landskapen ska alltså fort-
sätta att producera servicen som offentliga tjänster. 
Dessutom verkar modellen att gå att tillämpa på den 
verksamhet som frivilligt nu byggs upp i Österbot-

ten, samkommunen övergår helt enkelt på sikt till de 
landskap som ska bildas. Framtiden får utvisa hur 
verkligheten ser ut om några år.

Ett stort projekt som också drar igång här i höst 
är ju nybyggnaden och renoveringen av Lärknäs. 
Synligast är kanske de skyddsstaket som kommit 
upp kring byggnaden bredvid Lärknäs som ska rivas 
för att ge utrymme för nybyggnaden. Liksom alltid 
kommer byggnadsarbetena säkert att medföra någon 
form av olägenhet för främst de boende och perso-
nalen men vi kan se fram emot att få en fin byggnad i 
centrum som ska vara en trygghet för Korsnäsborna 
många år framåt. Ja, jag sitter och funderar att man 
börjar vara i den åldern snart att man får fundera om 
denna version är den som jag ska få bo i så småning-
om!

Christina Båssar, kommundirektör
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Kommunstyrelsen valde 
30.6.2020 entreprenörer för änd-
rings- och tillbyggnadsarbeten 
av Lärknäs effektiverade service-
boende.

Entreprenaden ska inledas 
7.9.2020 och stå färdig 10.6.2022.

Byggnadsentreprenör
Inom utsatt tid hade två anbud 

på byggnadsentreprenaden inläm-
nats. Bägge anbuden motsvarade 
förfrågan. Kommunstyrelsen val-
de Oy Tom Knip Ab till entrepre-
nör för Lärknäs effektiverat servi-
ceboende. Entreprenadsumman 
uppgår till 4.056.527 euro (moms 
0%).

Byggnadsautomationsarbeten
Inom utsatt tid hade två anbud 

på byggnadsautomationsarbeten 
inlämnats. Bägge anbuden mot-
svarade förfrågan. Kommunsty-
relsen valde Automation T&N Ab 
till automationsentreprenaden. 
Entreprenadsumman uppgår till 
31.600 euro (moms 0%).

Elentreprenad
Inom utsatt tid hade två anbud 

på elentreprenadarbeten inläm-
nats. Bägge anbuden motsvarade 
förfrågan. Kommunstyrelsen val-
de Sähköpalvelu Walberg Vaasa 

Val av entreprenörer för Lärknäs 
effektiverat serviceboende

Ab Oy till elentreprenadarbeten. 
Entreprenadsumman uppgår till 
271.000 euro (moms 0%).

Rörentreprenad
Inom utsatt tid inkom ett anbud 

på rörentreprenadarbeten, vilket 
även motsvarade förfrågan. Kom-
munstyrelsen valde Bravida Fin-
land Oy till rörentreprenadarbe-
ten. Entreprenadsumman uppgår 
till 443.500 euro (moms 0%).

Sprinklerentreprenad
Inom utsatt tid inkom ett anbud 

på sprinklerentreprenadarbeten, 
vilket även motsvarade förfrågan. 
Kommunstyrelsen valde Besase 
Oy till sprinklerentreprenadarbe-
ten. Entreprenadsumman uppgår 
till 119.300 euro (moms 0%).
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Ventilationsentreprenad
Inom utsatt tid hade två anbud 

på ventilationsentreprenadarbe-
ten inlämnats. Bägge anbuden 
motsvarade förfrågan. Kommun-
styrelsen valde Bravida Finland 
Oy till ventilationsentreprenadar-
beten. Entreprenadsumman upp-
går till 321.500 euro (moms 0%).

Köksentreprenad
Inom utsatt tid hade tre anbud 

på köksentreprenadarbeten in-
lämnats. Ett av anbuden motsvara-
de inte förfrågan och förkastades. 
Kommunstyrelsen valde Electro-
lux Professional Oy till leverantör 
av storköksmaskiner och -utrust-
ning. Entreprenadsumman upp-
går till 142.384 euro (moms 0%).
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Korsnäs kommunfullmäktige 
godkände det nya grundavtalet 
för Samkommunen för Österbot-
tens välfärdsområde 25.11.2019. 
Det nya grundavtalet träder i 
kraft 1.1.2021.

Fullmäktige tog inte i november 
2019 ställning till en överföring av 
social- och hälsovården till sam-
kommunen. 

Beslut om överföring av verk-
samheten borde ske i kommuner-
na senast 16.6.2020 för att de ska 
kunna delta i beredningsproces-
sen, som inleds under somma-
ren. Tar kommunen beslut om att 
överföra verksamheten under hös-
ten 2020, kan man komma med i 
beredningsprocessen från årsskif-
tet 2020-21. 

Det finns inga lagstiftningskrav 
på att Korsnäs kommun måste 
överföra sina social- och hälso-
vård till samkommunen. Korsnäs 

Korsnäs kommun avvaktar med att gå med i     
samkommunen för Österbottens välfärdsområde

samarbetar med Malax kommun, 
som agerar som upprätthållare 
för den gemensamma primärhäl-
sovården. Om Malax besluter att 
överföra primärhälsovården till 
välfärdsområdet, överförs också 
den verksamhet, som Korsnäs är 
delägare i.

Om flertalet av medlemskom-
munerna inom Kust-Österbottens 
samkommun för social- och häl-
sovård önskar överföra sin verk-
samhet till Österbottens välfärds-
område, bör samkommunen K5 
upplösas. Detta innebär att avtalet 
med K5 sägs upp inom år 2020.

Kommunstyrelsen tog del av 
materialet kring samkommunen 
för Österbottens välfärdsområde 
8.6.2020 och beslutade efter om-
röstning föreslå för fullmäktige att 
man ännu avvaktar med att över-
föra kommunens socialvård i sin 
helhet till samkommunen för Öst-

erbottens välfärdsområde. Gäl-
lande hälsovården följer Korsnäs 
kommun med i enlighet med Ma-
lax kommuns beslut. 

Även vid fullmäktiges behand-
ling av ärendet 15.6.2020 blev det 
omröstning. Fjorton ledamöter 
röstade för kommunstyrelsens 
förslag om att avvakta, medan sju 
ledamöter stödde Katarina Holm-
qvists förslag om att direkt gå med 
i Österbottens välfärdsområde. 
Beslutet blev således att Korsnäs 
kommun avvaktar tills vidare med 
att överföra socialvården i sin hel-
het till Österbottens välfärdsom-
råde. 

Fullmäktige i Malax beslutade 
11.6.2020 efter omröstning att av-
vakta med att gå med i välfärdsom-
rådet. Därmed står både Korsnäs 
och Malax tills vidare utanför väl-
färdssamarbetet i Österbotten.

Tjänst Genomsnittlig väntetid Ytterligare information

Hemservice 0-1 dygn
Efter behov av tjänster, i akuta 
situationer får klienten tjänsten 
genast

Matservice 0-1 dygn
Efter behov av tjänster, i akuta 
situationer får klienten tjänsten 
genast

Serviceboende 59 dygn
Genomsnittlig väntetid för dem 
som placerades under tiden 1.1–
30.6.2020

Bedömning av servicebehovet 0-7 dygn Vid brådskande fall görs en 
bedömning utan dröjsmål.

Genomsnittlig väntetid för följande sociala tjänster  1.1 - 30.6.2020

Enligt äldreomsorgslagen § 26 
skall kommunen en gång i halv-
året offentliggöra uppgifter om 
den tid inom vilken en äldre per-
son kan få socialservice som han 
eller hon ansökt om. 

Korsnäs kommuns vänteti-

der inom äldreomsorg offentlig-
görs på kommunens hemsida, i 
KorsnäsNytt och på kommunens 
anslagstavla.

Med väntetid avses tiden mellan 
den dag ansökan lämnas in och 
den dag den äldre får de tjänster 

som han eller hon har ansökt om. 
Väntetiderna offentliggörs specifi-
cerade per typ av tjänst.

För ytterligare information, kon-
takta äldreomsorgsledare Marina 
Westerlund: tfn (06) 3479 149

Väntetider för sociala tjänster för äldre
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Kommunfullmäktige god-
kände 15.6.2020 en ändring av 
stranddelgeneralplanen för fast-
ighet Nylund RN:r 280-402-40-
133 i Harrström.

Kommunstyrelsen beslutade 
15.10.2018 att ändringen ska på-
börjas. 

UTGÅNGSLÄGET PLANFÖRSLAG

Godkänd ändring av del av strandgeneralplan
Fastigheten finns på en holme 

med en outnyttjad byggrätt och 
denna byggrätt flyttas till fastighet 
Björklund RN:r 280-402-40-132 i 
Harrström på fastlandet.

Fastigheterna ingår i den fast-
ställda stranddelgeneralplanen för 
Korsnäs.

Planförslaget har varit framlagt 
under tiden 11.2-13.3.2020. Inga 
utlåtanden eller anmärkningar in-
kom över förslaget.

Kommunfullmäktige godkände 
15.6.2020 ändringen av stranddel-
generalplanen i enlighet med tek-
niska nämndens förslag.

Korsnäs kommun avgav 
8.6.2020 sitt utlåtande med 
anledning av de planerade in-
dragningarna av pälsdjurskon-
sulenter i Kust-Österbottens 
samkommun.

Korsnäs kommun finansierar 
idag den pälsdjurskonsulent, som 
samkommunen upprätthåller i det 
lokala teamet i Korsnäs.

Landsbygdsförvaltningen inom 
Kust-Österbottens samkommun 

har framfört förslaget att avsluta 
pälsdjurskonsulentverksamheten, 
eftersom det inte längre finns till-
räcklig efterfrågan på tjänsterna. 
Användningen har minskat med 
39 % i Korsnäs mellan åren 2014 
och 2019.

Korsnäs kommun konstaterade 
8.6.2020 att det är klarlagt att efter-
frågan på pälsdjurskonsulenttjäns-
ter i Korsnäs har minskat kraftigt 

under senare år. Med hänvisning 
till att behovet är ringa, kan tjäns-
ten avvecklas och på så sätt kan 
Korsnäs kommuns kostnader för 
landsbygdsförvaltningen minskas 
för att motsvara kommunens stor-
lek och behov. Kommunen önskar 
att samkommunen kunde inleda 
processen med att avsluta päls-
djurskonsulenttjänsterna snarast 
möjligt.

Indragning av tjänst som pälsdjurskonsulent
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Fullmäktigemotion 
om allaktivitets- 
hallen färdigbe-
handlad

Fullmäktigeledamot Mirza 
Hodzic inlämnade en motion om 
en allaktivitetshall 24 februari 
2020. I motionen önskar han att 
kommunen initierar och väljer 
en arbetsgrupp för att bereda en 
allaktivitetshall i Korsnäs. 

Allaktivitetshallen har behand-
lats i flera repriser i Korsnäs kom-
mun. Kommunfullmäktige fattade 
2014 ett beslut om att inte bygga 
hallen i egen regi. Vid behand-
lingen av Roger Bergströms mo-
tion från år 2017, konstaterade 
fullmäktige att nödvändiga utred-
ningar har gjorts av tidigare ar-
betsgrupper och ytterligare utred-
ningsbehov inte föreligger. 

Efter detta har Korsnäs kommu-
nen satsat närmare 590.000 euro 
i Korsnäs Arenan för att förbätt-
ra möjligheterna till idrotts- och 
sportutövning i kommunen.

Kommunstyrelsen konstaterade 
att för kommunens del finns alla 
nödvändiga utredningar och ser 
inget behov av ytterligare arbets-
grupper i detta läge. Kommunsty-
relsen framhåller att föreningar 
och privata aktörer naturligtvis 
kan göra egna kartläggningar av 
intresset för en allaktivitetshall, 
men för dylika kartläggningar be-
hövs inte kommunens medverkan.

Kommunfullmäktige konstate-
rade 15.6.2020 att Mirza Hodzics 
motion inte föranleder åtgärder 
och kan konstateras vara färdig 
behandlat i och med detta.

Undantagslov 
Mikael Åkersten och Ralf 

Åkersten har anhållit om undan-
tagslov för utbyggnad av ekono-
mibyggnad, vilket skulle leda till 
en överskridning av byggrätten 
på fastigheten Åkersten 33:18 i 
Kyrkbyn.

Undantaget söks för en utbygg-
nad av ekonomibyggnad om 120 
m², vilket gör en överskridning av 
byggrätten om 30 m². På fastighe-
ten finns sedan tidigare ett parhus 
och en ekonomibyggnad samt en 
ekonomibyggnad som ska rivas.

Enligt detaljplanen har området 
beteckning AO (kvartersområdet 
för fristående småhus). På varje 
AO-tomt får uppfö-
ras högst ett bostads-
hus och i anslutning 
till bostaden får finnas 
icke miljöförstörande 
arbets-, produktion-, 
verkstads- eller andra 
dylika utrymmen. Total 
byggrätt på tomten är 
250 v-m².

Undantagslov
Marcus Granqvist anhåller om 

undantagslov i avsikt att uppföra 
ett egnahemshus och ekonomi-
byggnad på del av lägenhet Sir-
pala 8:73 i Molpe by på fastställd 
strandgeneralplan.

Området är en del av strandge-
neralplanen och i planen har om-
rådet beteckningen RA (Område 
för fritidsbostäder).

Grannarna har inget att anmär-
ka på ansökan. Avståndet från all-
män väg till byggplatsen är ca. 0,3 
km. Byggnaderna ansluts till Mol-
pe vattens vattenledningsnät och 
avloppsvattnet leds till godkänt 
system.

Tekniska nämnden föreslog att 
undantag kan beviljas med hän-
visning till ovanstående bered-
ning, med följande motiveringar:

Byggplatsen uppfyller de krav 
för ändring av fritidsbostad/tomt 
till fast boende enligt kommunsty-
relsens beslut 26.3.2002.

Egnahemshuset ansluts till Mol-
pe vattens vattenledningsnät och 
avloppssystemet leds till godkänt 
system.

För bostaden och ekonomibygg-
naden bör bygglov sökas. Beslutets 
giltighetstid är 2 år, under vilken 

Tekniska nämnden har berett 
ärendet och konstaterar att bygg-
rätten överskrids (ekonomibygg-
nadens öppna del är 26% men 
borde vara 30% för att våningsy-
tan ej ska beaktas). Med beaktan-
de av konstruktionstekniska skäl 
kan ytan på den befintliga öppna 
delens yta inte förstoras. Nämn-
den föreslår att undantag beviljas 
under förutsättning att den nuva-
rande öppna delen bibehålls fram-
ledes.

Kommunstyrelsen godkände 
undantagslovet 30.6.2020  i enlig-
het med tekniska nämndens för-
slag.

tid bygglov bör ansökas av till-
synsnämnden. Beslutet skall del-
ges NTM-centralen.

Kommunstyrelsen godkände 
30.6.2020 undantagslovet i enlig-
het med tekniska nämndens för-
slag.

Granqvist
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Behandlade bygglov 
och åtgärdstillstånd

Tillsynsnämnden har vid sitt sammanträde 16.6.2020 beviljat föl-
jande ansökningar om bygglov och åtgärdstillstånd. 

Bygglov 
Byggherre  By RNr  Ändamål
Henrietta Backlund  Korsnäs, 12:163  Bostad
Henrietta Backlund  Korsnäs, 12:163 Ekonomibyggnad
John Blomqvist  Korsnäs, 876:1  Strandbastu
John Blomqvist  Korsnäs, 876:1  Ändring av bastu till
                       fritidshus + inglasning av   
  terrass
Dermoshop  Korsnäs, 54:6  Tillbyggnad av  
  industrifastighet
Korsnäs kommun  Korsnäs, 32:0  Effektiverat serviceboende
Martin Palmqvist  Molpe, 3:54  Fritidshus
Ulf Skjäl  Molpe, 3:144  Burspråk
Ulf Skjäl  Molpe, 3:144  Garage

Åtgärdstillstånd
Byggherre  By RNr  Ändamål
Bo Smeds  Harrström, 13:2  Utvidgning av balkong
Tobias Bergman  Korsnäs, 31:12  Inglasning av terrass
Meho Kolarevic  Korsnäs, 18:116  Förråd
Andreas Nyfors  Korsnäs, 8:153  Förråd
Sture och Lis-Britt Södergran  Korsnäs, 18:38  Växthus
Leif Häggman  Molpe, 32:0  Förråd
Korsnäs kommun  Molpe, 4:140  Grillkåta

Anmälningsärenden
Byggherre  By RNr  Ändamål
Meho Kolarevic  Korsnäs, 18:116  Växthus
Bostads ab Molpe Rosen  Molpe, 4:216  Skyddstak

Rivningsanmälningar
Byggherre  By RNr  Ändamål
Martin Palmqvist  Molpe, 3:54  äldre fritidshus

Kompletteringsval 
i tekniska nämn-
den

Ronny Stenbäck har den 11 
maj 2020 begärt befrielse från 
förtroendeuppdraget som le-
damot i tekniska nämnden i 
Korsnäs. Ronny Stenbäck har 
fått tjänst som byggnadsinspek-
tör i Korsnäs kommun.

Fullmäktige beviljade 15.6.2020 
Ronny Stenbäck befrielse från 
uppdraget som ledamot i tek-
niska nämnden och valde Jonas 
Östberg till ny ledamot för åter-
stående mandatperiod. Eftersom 
Jonas Östberg tidigare suttit som 
ersättare i tekniska nämnden, val-
des Kristoffer Rusk till ny ersättare 
för honom i tekniska nämnden för 
återstående mandatperiod.

Köp av mark vid 
Waterloo

I samband med att Water-
looföreningarna uppgjorde le-
goavtal med markägarna vid 
Waterloo-området för nedfall 
av hagel vid lerduvskyttebanan, 
uppstod tanken att kommunens 
skulle införskaffa ett område (del 
av 4:188), som gränsar till kom-
munens mark 2:187 i området. 
Området på 0,43 hektar består 
av nyplanterad skogsmark.

Priset för markområdet är 800 
euro och tillsammans med arvo-
den, och lagfartskostnader blir kö-
pesumman totalt 1111 euro. Lant-
mäterikostnaderna uppskattas till 
1080 euro.   

Kommunfullmäktige beslutade 
15.6.2020 godkänna det uppgjor-
da köpebrevet i enlighet tekniska 
nämndens förslag. 
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Länsmansgården i Korsnäs 
utryms och rivs i dagarna.   I 
Korsnäsbygden tar därmed en 
betydande histo-
rieepok ett synligt 
farväl.  

Framöver träder 
fastigheten till i 
en ny roll  som till-
skottsområde för 
nya Lärknäs.   Fast-
igheten har redan i 

lång tid varit i kommunens ägo.
Text och foto: Roger Bergström

Länsmansgården rivs
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Soliga hälsningar från Buketten! 
Trots en annorlunda vår och sommar har vi försökt hålla igång både kropp 

och knopp här på Buketten området. 
Här får du ta del av smått och gott som vi sysselsatt oss med. 

44Sven Nystén provkör nya Sven Nystén provkör nya 
motionscykeln. Stort tack till motionscykeln. Stort tack till 
Folkhälsan i Korsnäs som gett Folkhälsan i Korsnäs som gett 
oss möjlighet att skaffa denna oss möjlighet att skaffa denna 
cykel.cykel. 
 

Stort tack till Lions club Korsnäs och Meris Stort tack till Lions club Korsnäs och Meris 
Teamwork för att vi fick en så fin uteplats.Teamwork för att vi fick en så fin uteplats.

Invigning av nya uteplatsen med rödlemonad Invigning av nya uteplatsen med rödlemonad 
och grisar på midsommar.och grisar på midsommar.

Rehabiliteringshandledare Rehabiliteringshandledare 
Benita Yrjans håller förmid-Benita Yrjans håller förmid-
dagsgymnastik utomhus.dagsgymnastik utomhus.

33Gårdsfest med sångstund Gårdsfest med sångstund 
tillsammans med Benita Yrjans tillsammans med Benita Yrjans 
och Karl-Erik Herrmans.och Karl-Erik Herrmans.
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KorsnäsKrysset

Ovan syns lösningen på sommarens KorsnäsKryss. 
Denna gång fick vi in 15 lösningar på korsordet. 
Bland alla deltagarna, som lämnat in rätt lösning, 
har vi lottat ut var sin Korsnässkjorta. 
Följande personer kan hämta var sitt pris från 
kommunkansliet: Lena Rosendahl i Taklax, Lisen 
Östring i Korsnäs och Ralf Rosendahl i Korsnäs.
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Biblioteks-, kultur- och fritidssektionen för-

delade årets föreningsbidrag vid sammanträdet 
16.6.2020. 

Verksamhetsbidrag till idrottsföreningar
Tre registrerade idrottsföreningar har inom utsatt 

tid ansökt om verksamhetsbidrag för 2020.
Sektionen fördelade bidraget 14.500 euro enligt föl-

jande:
IF Fyren  6500 €
Korsnäs FF  6500 €
Västkustryttarna  1500 €

Verksamhetsbidrag till ungdomsföreningar
Fem föreningar som sysslar med ungdomsverk-

samhet har inom utsatt tid ansökt om verksamhets-
bidrag för år 2020.

Sektionen fördelade årets anslag på 5.500 euro i 
verksamhetsbidrag till ungdomsföreningar enligt 
följande:

Molpe uf  1350 €
Korsnäs uf & bf  1350 €
Harrström uf & hf  1350 €
Taklax uf  1050 €
Korsnäs scoutkår  400 €

Driftsbidrag till ungdomsföreningar
Fyra registrerade ungdomsföreningar har inom ut-

satt tid ansökt om driftsbidrag för år 2020.
Sektionen fördelade i år 1700 euro i driftsbidrag till 

ungdomsföreningar enligt följande:
Harrström uf & hf 538 €
Taklax uf 413 €
Molpe uf 381 €
Korsnäs uf & bf 368 €

Bidrag för museiverksamhet
Tre föreningar hade ansökt om verksamhetsbidrag 

för museiverksamhet.
Sektionen fördelade i år bidrag för museiverksam-

het på totalt 4500 euro enligt följande:
Korsnäs Hembygdsförening 1500 €
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs 1500 €
Harrström ungdoms- och hembygdsför. 1500 €

Bidrag för kulturverksamhet
Enskilda och föreningar som bedriver kulturverk-

samhet kan ansöka om sektionens bidrag på totalt 
3500 euro. Inom utsatt tid hade sju ansökningar om 
bidrag för kulturverksamhet inkommit.

Sektionen fördelade årets bidrag för kulturverk-
samhet enligt följande:

Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs  700 €
Korsnäs hembygdsförening  700 €
Harrström uf & hf  700 €
Korsbäck byaförening  400 €
Molpe Marthaförening  350 €
T & the Teasers 350 €
Korsnäs guider  300 €
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Tre konstnärers utställningar
Sommarsäsongen i Korsnäs prästgårdsmuseum inled-
des med musik av spelmän från Närpes spelmansgille 
med Helge Stenback i spetsen. Samtidigt var det vernis-
sage av konstnärerna Kerstin Westmalms keramik och 
målningar, Jannike Nynäs fotografier och Frank Hydéns 
teckningar.

Sommarcafé
Guiden Pontus Westmalm har serverat kaffe, olika bak-
verk och glass och guidat olika grupper i muséet. Han 
har även skött gårdsarbeten och katalogisering av muse-
iföremål.

Kyrkstallarna har fått nya brädtak
Kyrkstallarna har fått nya brädtak tjärade med äkta dal-
tjära. Arbetet utfördes av Byggnadsbyrå B. Ravald. En 
del träd har fällts runt om kyrkstallarna för att skydda 
taken från nedfallande grenar, löv och barr.

Sommarsäsongen i  Sommarsäsongen i  
Korsnäs prästgårdsmuseumKorsnäs prästgårdsmuseum

Nya plåttak på den gamla prästgården och bastun
Efter blästringen av en del av det gamla plåttaket på 
prästgårdsmuseet beslöt styrelsen med godkännande av 
Museiverket att lägga ett helt nytt falsat plåttak (0,6 mm 
tjock plåt) på muséet och bastun. Arbetet med att lägga 
nytt plåttak utförs under augusti/september.

Vasstak på den gamla rian och ladan
Den gamla vassen på Sanden i Korsnäs kyrkby fälldes 
i slutet av maj av Service KE-Trading från Maxmo. Den 
nya vassen som växer upp skördas nästa år i janu-
ari-mars. Vassen får torka upp något och ska sedan 
läggas på den gamla rian och ladan på museiområdet. 
En kurs i vasstakläggning våren 2021 har föreningen 
framfört som önskemål till Malax-Korsnäs MI.  

Tack
Föreningen tackar donatorerna Lars-Erik Mannfolk, Ken-
neth Westerlund och Benita Bernas som skänkt gamla 
böcker och dockor till muséet.

Text och foton: Anita Ismark
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ren då inga större evenemang fick 
ordnas pga coronasituationen. 
Men det fanns fortsättningsvis 
möjlighet att ordna mindre kon-
serter och arrangemang där man 
tog hänsyn till tillräckliga skydd-
såtgärder och publiken kunde 
hålla behörigt avstånd. 

Musikern och kapellmästaren 
Thomas Enroth var en av dem 
som tog tillfället i akt och ordnade 
mindre konserter med olika gäs-

ter runt om i Svenskfinland under 
sommaren.

Molpe paviljong fick besök av 
Thomas med gäster den femte juli. 
Med sig på scenen hade Thomas 
den här gången sångarna Charles 
Plogman, Philip Järvenpää och 
Helene Nyberg. Programmet led-
des av Thomas Lundin, som ock-
så bjöd på sång. Popp Gustafsson 
ackompanjerade på steel guitar. 

I paviljongen, som vanligtvis 
sväljer många hundra besökare, 

hade biljetter sålts åt 150 perso-
ner och alla hade gott om utrym-
me. Artisterna var glad över att få 
komma ut och spela live efter vå-
ren i karantän och bjöd publiken 
på nya och äldre örhängen. Publi-
ken var lika nöjd över att få njuta 
av levande musik och möjligheten 
att träffa de bekanta rösterna från 
radion.

Text och foto: Kenth Nedergård 

Allsång trots allt i Molpe paviljong

Artisterna Charles Plogman, Philip Järvenpää och Helen Nyberg bjöd på sig själva.Artisterna Charles Plogman, Philip Järvenpää och Helen Nyberg bjöd på sig själva.
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Program i hembygdsmuseet

Upp i gruvtornet
Fredagen den 31 juli kunde in-

tresserade för första gången på 
flera år klättra upp i det 45 meter 
höga tornet vid Korsnäs gruva. 
Gruvtornet byggdes 1958 och 
stängdes när gruvverksamheten 
lades ner 1973.

Gruvtornet i Korsnäs är vanligt-
vis stängt för allmänheten, men 
Kraiwit Östman hade fått lov från 
kommunen att öppna dörrarna 
och ta med besökare upp i tornet.

Besökarna indelades i grupper 
på 5-6 personer och klättrade upp 
under ledning av Kraiwit Östman. 
Vädret var på besökarnas sida och 
de som tog sig upp fick njuta av ut-
sikten över Korsnäsbygden. 

Totalt blev det närmare 40 per-
soner som klättrade upp för de 14 
stegarna med cirka 150 steg un-
der fredagen. Besökarna kom från 
Korsnäs och närregionen mellan 
Vasa och Närpes.

- Det blev rätt tungt att klättra 
upp och ner de åtta gånger, som 
behövdes för att lotsa alla intres-
serade. Det kändes i benen flera 
dagar efteråt, hälsar Kraiwit.

Idén till att försöka klättra upp i 
gruvtornet fick Kraiwit från grup-
pen ”Vandringar och strövtåg i 
Finland” på facebook, där med-
lemmarna får presentera sina na-

turupplevelser i ord och bild runt 
om i Finland. Gruvleden runt 
gruvområdet är en trevlig led, 
men Kraiwit ville visa att det går 
att göra mer än bara vandra runt 
området.

Han hoppas att tornet kan vara 
öppet för allmänheten oftare i 
framtiden och ställer gärna upp 
som vägvisare flera gånger. 

Men för att göra gruvtornet till 
ett regelrätt besöksmål, som kan 
användas hela tiden, krävs en hel 
del säkerhetsarrangemang. Inn-
an det blir nya klättringar ska 
kommunen utreda och utvärdera 
verksamheten och se över på vilka 
villkor det går att ordna fler mot-
svarande arrangemang.

Text: Kenth Nedergård
Foto: Kenth Nedergård, Kraiwit Östman

Under sommaren kunde 
inga evenemang ordnas på 
museiområdet pga coronalä-
get, men i höst finns det igen 
möjlighet att ordna olika eve-
nemang. 

Lördagen den 8 augusti var 
det barnkonsert med Skrubilut-
tan och Skrubilej. 

Lördag den 12 september blir 
det skördemarknad och fredag 
den 18 september blir det berät-
tarkväll i museet.

Text och foto: Kenth Nedergård
Trollen Skrubiluttan och Skrubilej (Marianne Maans och Désirée Saa-Trollen Skrubiluttan och Skrubilej (Marianne Maans och Désirée Saa-
rela-Portin) höll konsert på museitunet i Korsnäs.rela-Portin) höll konsert på museitunet i Korsnäs.

Utsikt från gruvtornet.Utsikt från gruvtornet.

Glada besökare uppe i tornet.Glada besökare uppe i tornet.
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Hösten 2014 flyttades den lilla 
stockstugan från Malax till Eds-
vikssjön i Korsnäs. Efter många 
år av talkoarbete står stugan helt 
färdig och har börjat användas 
av personer från när och fjärran.

Lördagen den 8 augusti bjöd 
allaktivitetsföreningen på öppet 
hus och serverade kaffe och tacos 
åt alla intresserade. Ett femtiotal 
gäster hade mött upp för att in-
spektera Alvina-huset den soliga 
lördagen.

Katarina Westerlund har fung-
erat som eldsjäl för projektet och 
har fullt upp med att servera i kö-
ket på lördagen, men hunner ändå 
berätta om projektet och den nu-
varande verksamheten. 

- Huset har använts för egna ak-
tiviteter och möten i flera år redan, 
men i sommar har även övernatt-
ningsmöjligheterna blivit färdiga, 
berättar hon.

- Sedan vi öppnade upp i början 
av sommaren, har vi redan haft 
gäster under 25 av sommarnätter-
na. 

Populär övernattning
Kunderna kommer från hela 

landet och hittar Alvina-huset via 
den internationella bokningssidan 
booking.com. 

Alvina-huset i vid Edsvikssjön 
är redo för besökare

- Vi hade faktiskt en bokning 
från Turkiet på en vecka i början 
av sommaren, men det avbokades 
pga coronan, säger Katarina.

I Alvina-huset finns fyra sängar 
och möjlighet till några extrabäd-
dar på madrass om det behövs. 
Kunderna får använda stugans 
cyklar för små utflykter. Vid stran-
den står en tunnbastu till gästernas 
tjänst. Hälsningarna i den färska 

gästboken är ännu bara några få, 
men de gäster som skrivit har varit 
mycket nöjda med platsen. 

- Men det gäller att sköta om 
städningen direkt gästerna har åkt, 
hälsar Katarina. 

- De flesta kunderna bokar sam-
ma dag eller dagen innan och då 
bör stugan stå redo för att ta emot 
nya gäster.

Text och foto: Kenth Nedergård

Tacosbuffet.Tacosbuffet.

Övernattning i hemtrevlig miljö.Övernattning i hemtrevlig miljö.

Öppet hus i Alvina-huset vid Edsvikssjön.Öppet hus i Alvina-huset vid Edsvikssjön.
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Sanela och Rasim Brkic är mycket nöjda med sommarens försäljning i kiosken.

I början av maj dök en ny för-
säljningspunkt upp i Korsnäs 
kyrkby. Det var Sanela Brkic, 
som öppnat kioskförsäljning in-
vid Strandvägen. 

I självbetjäningskiosken har 
kunderna kunnat köpa lokala pro-
dukter när som helst på dygnet 
under hela sommaren. 

- Största delen av utbudet kom-
mer från min egen gård, men en 
del köper jag in från andra lokala 
producenter, förklarar Sanela Br-
kic.

Utbudet består av sallat, tomater, 
gurkor, paprika, mangold, squash, 
potatis samt ägg från både vanliga 

Lokala produkter till försäljning
höns och vaktel. En speciell pro-
dukt som Sanela odlar och säljer 
är gula bönor, som blivit mycket 
omtyckta. 

- Kunderna har varit speciellt 
glada över att äntligen få lokalpro-
ducerade ekologiska ägg från fri-
gående höns, berättar Sanela stolt. 

- Dessutom har jag vaktelägg 
från egen gård och det finns inte 
till salu på många andra platser i 
landet.

Försäljning året runt
Till hösten ska utbudet utökas 

med mer lokalproducerat som rä-
disor och lök ur egen trädgård. 

Får Sanela som hon vill, kom-
mer försäljningen att fortsätta året 
runt. Kiosken ska förses med upp-
värmning och då kan hon fortsät-
ta sälja växthusgrönsaker och ägg, 
som produceras året runt.

Text och foto: Kenth Nedergård

Vaktelägg - en lokal specialitet.
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Sommaren 2020 dök en ny möjlighet av till häfti-
ga upplevelser på sjön upp i Korsnäsregionen. Fö-
retagarparet Joakim Nygård och Maria Stenbacka 
i Molpe skaffade en ny typ av farkost – en ribbåt, 
som är gjord för snabba utfärder på vattnet. 

Båten anlände till Molpe i slutet av maj och sedan 
mitten av juni har företagarparet erbjudit längre och 
kortare utfärder till olika destinationer runt om i 
Kvarkens skärgård. West Coast Rib Charter är det 
första företaget i Österbotten, som erbjuder båtut-
flykter med en ribbåt för tolv personer.

- Det här en dröm, som gått i uppfyllelse efter 
många år på sjön, berättar Joakim nöjt när vi sitter i 
det nya hemmet på Märskat med utsikt mot Halsön. 

Ribbåten är en Parker 900 Baltic med två utombor-
dare på 275 hästkrafter vardera. Maxfarten ligger på 
53 knop, men en lämplig marschfart på utfärderna 
ligger på 35-45 knop beroende på väderleken. Med 
den hastigheten hinner man till Norrskär längst 
ute i Kvarkenskärgården på cirka 50 minuter. Till 
Strömmingsbådan tar båtfärden knappt 30 minuter 
och lägger man till några minuter kommer man till 
Rönnskär/Fäliskär. 

En utfärd tvärs över Kvarken från Klobbskat till 
Umeå går på en dryg timme. Joakim och Maria siktar 
även på att någon gång ta sig över till Höga Kusten. 
Även Åland ligger inom båtens räckvidd med tanke 
på bränsleåtgång och kapacitet.

- Även om båten drar en del bränsle, erbjuder den 
det snabbaste och säkraste sättet att flytta sig från 
punkt A till punkt B ute på sjön, hävdar Maria. 

- Säkerheten är A och O i vår verksamhet. Båten 
är sjöduglig i alla väder och deltagarna utrustas med 
fullständiga torrdräkter och får en säkerhetsgenom-
gång före varje utfärd. 

Både Joakim och Maria har lång erfarenhet båtliv 
och sjöräddning och genom den nya båten kan de 
kombinera sitt intresse med en ny affärsverksamhet. 
Än så länge är det Joakim som kör och Maria funge-
rar som navigatör och allt i allo, men målsättningen 
är att bägge två ska turas om att sköta utfärderna i 
framtiden. 

Om verksamheten fortsätter utvecklas som den 
börjat, kommer det att behövas fler personer så 
småningom. Joakim är fortfarande företagare inom 
skogsbranschen sedan 2010, medan Maria jobbar 
inom Korsnäs kommun sedan några år tillbaks. 

- Målsättningen är att en av oss åtminstone ska 
kunna få sitt levebröd från båtverksamheten, hoppas 
Joakim.

Hittills har verksamheten gått över förväntan. 
- Sedan vi satte igång har vi varit ute nästan varje 

dag med någon grupp, ibland till och med två gånger 
samma dag, berättar Joakim.

Eftersom ribbåten är den enda i sitt slag i Österbot-
ten, kommer kunderna många gånger långväga ifrån. 
De mest långväga gästerna har varit från Helsingfors 
och Ingå, men i huvudsak från den österbottniska 
kusten mellan Kristinestad och Karleby. Den äldsta 
kunden har varit över 80 år och även barn kan kom-
ma med, bara de är tillräckligt långa. 

- I sommar har vi haft olika typer av grupper; sven-
sexor, familjer, vänner och mot hösten hoppas vi på 
fler företagsgrupper, berättar Maria. 

- Vi vill ha minst deltagare för att det ska gå runt 
och maxkapaciteten är 12 personer. 

Företaget samarbetar med flera lokala företag och 
tillsammans kan de erbjuda mat, möten, bastu och 
andra upplevelser i samband med båtturen. Popu-
lärast är att ta en båttur till Strömmingsbådan eller 
Rönnskär, men också längre utfärder med ölprov-
ning till världsarvsbryggeriet i Klobbskat har visat sig 
vara populära.

- Vi kommer att köra så länge det är öppet vatten i 
höst och kanske till och med ordna unika lillajulstu-
rer till någon öde holme mitt ute i Kvarkens skärgård 
för den som så önskar. Vi erbjuder unika, fartfyllda 
och oförglömliga naturupplevelser ute till havs och vi 
välkomnar alla Korsnäsbor att ta chansen att komma 
med på våra utfärder, hälsar Joakim och Maria av-
slutningsvis med en mun.

Text: Kenth Nedergård
Foto: VASEK

Unika fartfyllda  
naturupplevelser till havs

Joakim Nygård och Maria Stenbacka hoppas Joakim Nygård och Maria Stenbacka hoppas 
på många båtturer ännu i höst.på många båtturer ännu i höst.
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Allt färre covidsjuka 
vårdas på intensiven
• Allt färre får intensivvård sedan flera  
dagar tillbaka, överallt i landet utom 
i Helsingfors. Men det är inte bara bra.

Behovet av intensivvård för covid-19 minskar. De 
nya siffrorna visar på en trend som är tydlig i sjuk-
vårdsdistrikten utanför Nyland.

Kari Auranen, statistiker på Åbo universitet,

säger  att epidemin har frusit. Det kan ses som
positivt, men ökar risken för en stor andra våg:

– Jag tror inte på festivaler och sådana evene-
mang i sommar. Sidan 5

Liga kokade 
amfetamin
En utländsk liga på sexton 
personer åtalas för grova och 
mindre grova narkotikabrott.
De två huvudåtalade männen 
riskerar omkring sex års ovill-
korligt fängelse på var för att 
ha kokat och sålt amfetamin 
för tiotusentals euro i Vasa 
och Jakobstad under åren
2017–2019. Sidan 9

Mirkas mun-
skydd är här
NykarLeby. Den första  
leveransen munskydd an-
lände till Jeppo i går. Mirkas
vd Stefan Sjöberg säger att 
skyddsutrustningen ser ut 
att leva upp till kraven.

Men innan de levereras till 
sjukhusen i Vasa, Björneborg
och Åbo ska en kvalitets-
kontroll göras. Sidan 6

Det byggs trots coroNaepiDeMiN. För att hindra att covid-19 sprids kom Statsrådet med 
anvisningar för planering och genomförande av reparationsprojekt i byggnader den 9 april. I första 
hand riktas begränsningarna till bostadsbolag men också projekt i egnahem berörs. Sidan 4

Andreas Bergvik, vd på Aveo Bygg-
Rakennus, säger att företaget har
klarat sig bra hittills, trots corona-
pandemin.  Foto: MIkael Nybacka

Rekordbra
år för Vasa 
Elektriska
Vasa. Det kan vara svårt att få 
pengarna att räcka till just nu. 
Vasa Elektriska vill hjälpa till 
och sänker därför priset på el 
med tio procent.

Samtidigt meddelar bolaget  
att man hade ett historiskt bra
år i fjol. Resultatet var det 
bästa  någonsin. Sidan 8

Nästan 100 kan
permitteras
MaLax. I teorin kan 98 an-
ställda i Malax kommun bli 
permitterade på grund av  
coronaepidemin. Men så
många blir det inte, man för-
söker hitta ersättande jobb.

Permitteringarna blir inte 
av genast heller, varseltiden 
gör att de kan träda i kraft  
tidigast den 22 maj. Sidan 8

lösnummer 3,50 € 
www.vasabladet.fiÅrgång 164

Nummer 92
21 april 2020
tisdag

Coronastödet till 
ensamföretagare

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK
info@vasek.fi

Stöd till ensamföretagare i Korsnäs, 
kan nu ansökas på www.vasek.fi
Bekanta dig noggrant med anvisningarna och 
lämna in din ansökan först när alla kriterierna 
uppfylls!

Korsnäs 06-364  1102. Vard. 8–18, lö 9–14

mr.motors
www.mrmotors.fi

Gräsklippare
Trimmers

Generatorer
Vattenpumpar
Jordfräsar
4 års garanti

www.mrmotors.fi

VÅRERBJUDANDE!

-10%

044 230 3915       info@wasacarservice.fi

www.wasacarservice.fi                  Mejerigatan 2–4, 65100 Vasa

ALLA REPARATIONSTJÄNSTER

TJÄNSTER ✔ batterier och startmotorer ✔ bilservice 
✔ kamremsbyte ✔ service och reparation av bromsar 
✔ byte av brännare ✔ montering av motorvärmare

Erbjudandet gäller 
fram till 30.4

Palvelemme: ark. 9–20, la 9–18, su 10–18

      UUSI OSOITE
Vöyrinkatu 45 (ent. linja-autoasema)

HUOM!

495
€

€20ORVOKKI
8 kpl

PUUTARHA-
MULTA
7X70 L

AVAAMME HUOMENNA!

P. 045 340 9501
Vasa: Vörågatan 45 (f.d. busstation) 

Vard. 9–18, lö 9–16, sö 11–16
Tfn 045 340 9501

20e

PENSÉ 8 st

TRÄDGÅRDS-
JORD
7x70L (490L)

595
BILLIGASTE!

NÄRODLAD!
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VASEK har under våren och försommaren hjälpt 
över 550 företag (situationen i början av juli) med 
olika utmaningar som coronaläget orsakat. Därtill 
har över 180 företag hjälpts med att ansöka om Bu-
siness Finlands eller NTM-centralens coronastöd, 
vilka sedermera avslutats. 

– Efter genomförande av företagens utvecklings-
projekt är det dags för att göra utbetalningsansö-
kan, och även där hjälper våra företagsrådgivare 
vid behov. På gång är nu ansökningen om stödet 
till förplägnadsföretag samt coronastöd till företag 
på landsbygden, primärproduktion och fiskerifö-
retag. Den sjunde juli öppnades ansökningen om 
kostnadsstödet. Vi hjälper företagen med alla dessa 
stödformer, berättar direktör för företagstjänster 
Kjell Nydahl.

I april öppnades ansökningen för ensamföretagar-
stödet på 2 000 euro. Fram till början av juli hade 
över 460 ensamföretagare på Vasaregionen redan 
beviljats coronabidraget. Stöd för ensamföreta-
garstödet kan ansökas fram till 30 september och 
besluten för betalning av stödet fattas i företagets 
hemkommun. 

Korsnäs kommundirektör Christina Båssar hoppas 
att alla ensamföretagare som uppfyller stödkraven 
ansöker om stödet:

– Vi har fått in färre stödansökningar än förväntat. 
Enligt den respons vi fått är den elektroniska ansök-
ningsblanketten enkel att fylla i, och hela behand-
lingsprocessen är väldigt snabb och smidig, så det 

lönar sig absolut att bekanta sig med stödvillkoren 
och lämna in en ansökan. De tillgångar som lämnar 
kvar av den stödpotten staten beviljat kommunen är 
vi tvungna att återlämna till staten, så vi hoppas att 
de hellre skulle gynna företagarna i vår region, säger 
Båssar.

www.vasek.fi -> Stöd för ensamföretagare
Närmare uppgifter
Kjell Nydahl, direktör för företagstjänster 

050 368 2686 
kjell.nydahl@vasek.fi 

Över 1 000 företag redan Över 1 000 företag redan 
fått hjälp i coronalägetfått hjälp i coronaläget
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Sö 16.8. kl. 11. Högmässa, Kronqvist, Granholm 

Ons 19.8. kl. 19. Sommarsamling i kyrkan. Gäster: 
David och Patricia Strömbäck sjunger och talar om 
liv, tro och tvivel. Programvärd: Ebba Carling 

Sö. 23.8. kl. 11. Högmässa med konfirmation

Sö. 30.8. kl. 11. Gudstjänst. Tomas Klemets från 
Slef.

Ons. 2.9. kl. 19. Sommarsamling i kyrkan

Sö.   6.9. kl. 11. Högmässa

Sö.  13.9. kl. 11. Gudstjänst

Sö.  20.9. kl. 11. Högmässa

Sö.  27.9. kl. 11. Gudstjänst

Mathjälpen 

Mathjälpen fredagar 8.30-9.00 vid 
diakonimottagningen.

Korsnäs församling 
informerar

 
 

HHÖÖSSTTEENNSS  EEVVEENNEEMMAANNGG  VVIIDD  KKOORRSSNNÄÄSS  
HHEEMMBBYYGGDDSSMMUUSSEEUUMM   

  
SKRIV IN I KALENDERN REDAN NU! 

 

SSKKÖÖRRDDEEMMAARRKKNNAADD    
LÖRDAGEN DEN 12 SEPTEMBER KL. 11-14 PÅ MUSEITUNET. 

 KOM OCH SÄLJ DINA PRODUKTER! 
GRATIS MARKNADSPLATSER RESERVERAS PÅ TEL. 050 3519488 

  
BBEERRÄÄTTTTAARRKKVVÄÄLLLL  II  MMUUSSEEEETT  

FREDAGEN DEN 18 SEPTEMBER KLOCKAN 19.00 
KAFFESERVERING   

  
 

MMEEDDLLEEMMSSUUTTFFÄÄRRDD  
TORSDAGEN DEN 1 OKTOBER CA KLOCKAN 17-22  

  
 
MERA INFORMATION KOMMER I FÖRENINGSSPALTEN, PÅ HEMSIDAN KORSNAS.HEMBYGD.FI ELLER FACEBOOK 
 

  

Korsnäs båtklubb informerar
Korsnäs båtklubb r.f är en förening som sköter om 
farlederna från Harrström till Molpe. 
Nytt i år är farleden Storkorshamn - Lillgrundet. 
Nu kan man köra i remmad farled från Molpe tll 
Harrström via Korsnäs. Alla farleder finns med på 
Sundom båtklubbs nya sjökort. 
Vill du bli medlem eller ge ett bidrag kan du göra en 
inbetalning på vårt konto 
Korsnäs Andelsbank 555225-42802 
IBAN FI 14 5552 2540 0028 02 
BIC OKOYFIHH

Styrelsen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

BBAALLTTIIKKUUMMVVÄÄNNNNEERRNNAASS  
KKLLÄÄDDIINNSSAAMMLLIINNGG--LLOOPPPPIISS  

 

vviidd  GGrruuvvaann  --  GGrruuvvvvääggeenn  2288  --  ii  KKoorrssnnääss  
ssttaarrttaarr  hhöösstteennss  iinnssaammlliinngg    
ttiiss..  2299..99..22002200..  kkll..  1133..0000..  

  
  

MMeerraa  iinnffoorrmmaattiioonn  ggeerr  AAnnnnaa--MMii  BBjjöörrkkqqvviisstt  005500  33663388005566  
  

BBaallttiikkuummvväännnneerrnnaa  rr..ff..    
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Öppethållning
Biblioteket övergår till vinteröppethållningstider 
under tiden 1.9.-31.5.2021. 
Måndag och fredag 12-19, tisdag och torsdag 12-16, 
onsdag 12-17. 
Bokbussen återupptar körningen från och med 
vecka 35, måndag 24.8 och kör måndag-torsdag 
enligt gällande tidtabell.

Utställning
Sommarens utställning pågår till slutet av augusti. 
Akvareller av Ann-Kristin Granqvist och Sickan 
Smedlund.

Konsert
Konsert i Korsnäs bibliotek söndag 20.9. kl 17.00 
Trio Oriana uppträder med sång och bandura. 
Det är en trio bestående av professionella musiker 
som spelat tillsammans i över femton år. Under 
åren har Trio Oriana blivit hemlandet Ukrainas mest 
kända banduraorkester. Bakom framgången ligger 
tre begåvade och skickliga musiker, som alla har en 
stark och vacker sångröst i röstläget sopran, mez-
zosopran och alt. 
Konserten tar ca 60 minuter. Fritt inträde. 
Med Svenska kulturfondens bidrag Kultur på 
bibban. (under förutsättning att turnén kan ordnas 
planenligt)

Skattjakt
Skattjakten för barn pågår hela augusti! Kom och 
hämta ett pass, välj ut böcker som du vill läsa och 
delta i tävlingen. Du kan vinna fina priser!

Evenemangsbidrag
Föreningar observera att det ännu går att söka 
bidrag för ordnande av ett litet, lokalt sommareve-
nemang. 
Kravet är att evenemanget äger rum inom augusti 
och följer de för tillfället rådande myndighetsre-
kommendationerna om corona och att marknads-
föringen sker även på bibliotekets och kommunens 
sociala medier.  
Lämna in en kort skriftlig redogörelse för vem, var, 
när, vad, publikantal och kvitton till biblioteket 
senast 11.9. Maximalt bidrag är 200 euro.

Magic Carpet
Golvet vaknar till liv i Korsnäs bibliotek må 31.8. 
- fre 11.9.20
Kom till biblioteket och stig på golvet och se vad 
som händer!
Magic Carpet är en ny interaktiv apparat som 
väcker ditt golv till liv.
Magic Carpet är en kompakt flyttbar apparat. 
Systemet består av en dator samt av en video-
projektor, som projicerar bild på ett ljust under-
lag. Bilden ändras efter användarens rörelser. 
Från programmenyn kan du välja lämpliga spel 
eller uppgifter. Lämplig för alla åldrar: 
Magic Carpet aktiverar samt inspirerar till rörelse 
samt till att lösa olika uppgifter. Hela bildfältet 
reagerar på användarens rörelser och gester, den 
lämpar sig för alla åldrar. Magic carpet har varit 
mycket populär hos de biblioteksanvändare som 
redan hunnit testa den runtom i landskapet.
Mattan installeras i utställningsrummet och om 
du vill kan du och din familj boka en tid som 
passar er. 
Vasa stadsbiblioteks regionutvecklingsuppdrag 
erbjuder oss detta.
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IF FYREN INFORMERAR

 

 

  
  

FFoollkkhhäällssaannss  FFöörrbbuunndd  ii  ssaammaarrbbeettee  mmeedd  
KKoorrssnnääss  bbiibblliiootteekk  oorrddnnaarr    mmåånnggkkuullttuurreelllltt  
fföörräällddrraaccaafféé    

                 
VVäällkkoommmmeenn  mmeedd!!    
FFöörräällddrraattrrääffffaarr  äärr  fföörr  aallllaa  ssoomm  vviillll  uummggååss  oocchh  
ddiisskkuutteerraa  ddeerraass  eerrffaarreennhheetteerr  aavv  aatttt  vvaarraa  fföörräällddeerr..    
  VVii  ttrrääffffaass  oocchh  uummggååss..  VVii  pprraattaarr  oomm  fföörräällddrraasskkaapp  
uurr  ddeett  eeggnnaa  llaannddeettss  oocchh  uurr  ddeett  ffiinnlläännddsskkaa  
ppeerrssppeekkttiivveett  
FFöörräällddrraarr  äärr  vväällkkoommnnaa  mmeedd  eeggnnaa  iiddééeerr  oocchh  vvaadd  
ssoomm  kkäännnnss  vviikkttiiggtt  aatttt  pprraattaa  oomm..    
FFiikkaa  äärr  eenn  ddeell  aavv  ttrrääffffaarrnnaass  ppuunnkktteerr..  
  
VVii  ttrrääffffaass  ppåå  KKoorrssnnääss  BBiibblliiootteekk,,  aaddrreessss;;  
SSiillvveerrbbeerrggssvvääggeenn  99  KKoorrssnnääss  6666220000  
DDaattuumm:: 18.8,01.09,22.09,06.10, 20.10, 
3.11,17.11,01.12,15.12   
Kl.18.00-20.00  
 
 
 

 

 

 

Kontakt; Senada Arnautovic senada.arnautovic@folkhalsan.fi 

Tel. 044 788 36 32 

 

 

  
  

OOrrggaanniizzaacciijjaa  FFoollkkhhäällssaann    uu  ssaarraaddnnjjii  ssaa  
KKoorrnnääss  bbiibblliiootteekkoomm  oorrggaanniizzuujjee  
mmuullttiikkuullttuurrnnii  kkaaffiicc    

                 
DDoobbrroo  ddoossllii!!  
NNaa  ddrruuzzeennjjee  zzaa  rrooddiitteelljjee,,  bbuudduuccee  rrooddiitteelljjee  ii  ssvvee  oonnee  
kkoojjii  zzeellee  ddaa  ssee  ddrruuzzee,,  ddaa  rraazzggoovvaarraajjuu  oo  vvllaassttiittiimm  
iisskkuussttvviimmaa  kkaaoo  rrooddiitteelljj,,  oo  zziivvoottuu  uu  nnoovvoojj  zzeemmlljjii..  
SSvvii  ssuu  ddoobbrrooddoossllii  ssaa  vvllaassttiittiimm  iiddeejjaammaa  zzaa  rraazznnee  
tteemmee  zzaa  ddiisskkuuttoovvaannjjee..  IImmaammoo  ii  mmoogguuccnnoossttii  ddaa  nnaa  
ssaassttaannkkee  ppoozzoovveemmoo  ii  pprrooffeessiioonnaallnnee  oossoobbee  iizz  
rraazzlliicciittiihh  oobbllaassttii  ssaa  kkoorriissnniimm  iinnffoorrmmaacciijjaammaa  kkoojjee  
nnaamm  mmoogguu  ddaattii  ppooddrrsskkuu  uu  nnaasseemm  rrooddiitteelljjssttvvuu  iillii  
kkaakkoo  ddaa  ssee  ssnnaaddjjeemmoo  uu  nnoovvoomm  ddoommoovviinnii..  
SSaassttaannccii  ccee  ssee  ooddrrzzaavvaattii  uu  KKoorrssnnääss  BBiibblliiootteeccii  
AAddrreessaa::  SSiillvveerrbbeerrggssvvääggeenn  99  6666220000  KKoorrssnnääss  
  
DDaattuumm:: 18.8,01.09,22.09,06.10, 20.10, 
3.11,17.11,01.12,15.12   
Od 18.00-20.00  
 
 
 

 

 

 

Kontakt; Senada Arnautovic senada.arnautovic@folkhalsan.fi 

Tel. 044 788 36 32 

Skidpremiering
Fyren-skidarna tog flera FSS- och DM-medaljer 
senaste vinter. Sektionen premierade dessa duk-
tiga skidåkare med varsitt stipendium. 

Friidrottsresultat
Fyren-friidrottarna har tränat och tävlat på 
Korsnäs Arena och runtom i Österbotten hela 
sommaren. 
Föreningen har fått flera DM-medaljer bland 
annat i stafett-DM i Smedsby där P-13 laget 
Casper Holm, Filip Fröding, Noah Hoijar och 
Marius Ramstedt tog silver på 4x100m och guld 
på 4x600 m.
 
Nedan följer även några andra resultat: 
Knattemångkamps-DM i Jakobstad. Amanda Ves-
terback tog guld i klassen F-11 år. Liam Wide var 
fjärde i klassen P-9 år. 
Knattefinalen arrangerades i Nedervetil. Amanda 
Vesterback tog silver i kula och brons på 60 m 
häck i klassen F-11 år. Liam Wide blev tvåa på 40 
m och trea på 1000 m i klassen P-9 år. 
Vid DM-tävlingarna i Vasa för P-14 år tog Joel 
Blomqvist guld i kula och diskus samt en silver-
medalj på 100 m. 
Mera friidrottsresultat i nästa nummer.

De premierade FSS- och DM-medaljörerna 
Filip Fröding, Marius Ramstedt, Casper Holm 
och Elwin Fröding.
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Som ni alla vet har försäsongen inom fotbollen varit speciell detta år. Efter en mycket bra träningspe-
riod blev det ju plötsligt uppehåll med fotboll. Efter återstarten hann spelarna träna ett par veckor och 
sedan var det full rulle. 
Division tre spelas som enkel serie och de sex främsta lagen spelar under höstomgången i en högre 
slutspelsserie där ettan går till division två kval. De fem sämsta lagen spelar en enkel serie därifrån ett 
lag degraderas.
Korsnäs FF inledde seriespelet med två fina vinster, men därefter har det på fyra matcher endast blivit 
en poäng. Men vi har ju mött de på förhand starkaste lagen och dessutom har vi haft litet oflyt med en 
del domslut. Men det är ju som Stefan Eklund sa, att i Korsnäs FF har vi blivit vana vid detta. Men jag 
tror nog att vi i de matcher som återstår av våromgången kommer att samla så många poäng att det 
räcker till övre slutspel.
Vi hade målvaktskris inför seriestarten, men till all lycka lyckades Stefan Kopcharevski komma hit och 
nu har också vår tilltänkta förstemålvakt Jared Maloney anlänt. Så allting ser just nu ljust ut. Pojkarna 
tränar flitigt under Tomislav Krstevskis ledning, så jag tror nog vi får en trevlig höst fotbollsmässigt - 
bara Covid-19 hålls borta.
Andra laget började sitt seriespel knaggligt men har nu på de senaste matcherna samlat många poäng. 
Deras sju poäng på sex matcher berättigar till en plats mitt i tabellen. Senaste match tvålade laget till 
serieledarna Norrvalla FF/2 med hela 6-0.
Aktiviteterna fortsätter alltså på Korsnäs Arena, så om det är någon som vill se antingen match eller 
träning är det bara att vika in någon kväll.

Text: Börje Maars 
Foto: Roger Bergström

Serieprogram division 3 Korsnäs FF:s matcher
Torsd. 13.08 kl. 19.00 Korsnäs FF  - Sporting Kristina Korsnäs Arena
Fred. 21.08 kl. 19.00 Kaskö IK  - Korsnäs FF  Kaskö
Onsd. 26.08 kl. 18.30 VPV   - Korsnäs FF  Brändö

Serieprogram division 6 Korsnäs FF:s matcher
Tisd. 18.08 kl. 19.00 Korsnäs FF2  - BK-48   Korsnäs Arena
Tisd. 25.08 kl. 19.00 Korsnäs FF2  - BK-48 YB  Korsnäs Arena
Fred. 04.09 kl. 18.00 Sporting Kr. Akat. - Korsnäs FF2  Kristinestad
Torsd. 10.09 kl. 18.30 Korsnäs FF2  - Laihia SC  Korsnäs Arena

Lägesrapport inom      
herrfotbollen i Korsnäs FF
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Kommunen har hyresbostäder i Korsnäs, Molpe, Korsbäck, Taklax och Harrström. Om det för tillfället inte finns någon ledig 
bostad som passar just dina behov, kan du ställa dig i bostadskö så tar vi kontakt då en lämplig bostad blir ledig.
Ta kontakt
Ahlskog Emma, kanslisekreterare       e-post: emma.ahlskog(at)korsnas.fi            tel: +358 (0)6 3479 136
Wester-Bergman Katarina, kanslist      e-post: katarina.wester-bergman(at)korsnas.fi  tel: +358 (0)6 3479 127

Korsnäs kby - PRÄSTHAGEN (Nyrenoverad!)
Adress: Norrbyvägen 18 A
Lokal nr: 7
Storlek: 46 m²
Hyra: 299,64 €/månad
Uppvärmning: Olja (ingår i hyran)
Elektricitet: Enligt egen förbrukning
Vatten: 20,00 € / månad / person
Övriga utrymmen: Bilplats

Korsbäck - BOSTADS AB KORSBÄCKEN 
Adress: Bjurbäckvägen 782 A 
Lokal nr: 2 
Storlek: 63 m²
Hyra: 343,46 €/månad 
Uppvärmning: Elvärme 
Elektricitet: Enligt egen förbrukning 
Vatten: – 
Övriga utrymmen: Biltakplats, varmt förrådsutrymme

MOLPE - SKOLBOSTAD
Adress: Sjövägen 49 A 
Lokal nr: 1 
Storlek: 96 m²
Hyra: 560,33 €/månad 
Uppvärmning: Olja 
Elektricitet: Enligt egen förbrukning 
Vatten: 12,00 € / månad / person 
Övriga utrymmen: Kallt förrådsutrymme i uthus

Taklax - BOSTADS AB SKOLGÄRDET
Adress: Taklaxvägen 559 
Lokal nr: A 2 
Storlek: 62 m²
Hyra: 338,01 € / månad 
Uppvärmning: Elvärme 
Elektricitet: Enligt egen förbrukning 
Vatten: 15,00 € / månad / person 
Övriga utrymmen: Biltakplats och kallt förråd i anslutning till 
bilplats

Molpe - GÄRDET
Adress: Risgärdsvägen 4A
Lokal nr: 2
Storlek: 77,5 m²
Hyra: 587,17 €/månad
Uppvärmning: Elvärme
Elektricitet: Enligt egen förbrukning
Vatten: 12,00 € / månad / person
Övriga utrymmen: Bilplats, förråd
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Ungdomsledare
Korsnäs kommun söker en person till uppgifter inom fritidssektorn under 
tiden 1.9-31.12. 2020.

Personen som anställs har i uppdrag att för SÖU:s räkning självständigt 
ordna ungdoms- och fritidsverksamhet i Korsnäs kommun. Arbetstiden 
är ca 15 h/vecka och kan variera, även kvällstid ingår.

Arbetsuppgifterna är att:

• hantera ungdomsrådet och därtill hörande uppgifter

• ansvara för konkreta aktiviteter och fältarbete i hela kommunen, vara 
dragare för fritidsaktiviteter

• ansvara för arrangerande av en kontinuerlig öppet hus-verksamhet i 
kommunen

Fokus ligger på konkret verksamhet.

Mer information ges av bibliotekschef Carola Bäckström, tel 06-3479 140

Ansökan inlämnas till: 

Biblioteks-, kultur- och fritidssektionen, Korsnäs bibliotek senast måndag 
24.8. kl 16.00

Lediga platser Uthyres

LOKAL FÖR LUNCHRES-
TAURANG I KORSNÄS 
KBY UTHYRES!

Lokalen är belägen på adressen 
Strandvägen 4327 i centrum av 
Korsnäs kyrkoby. Restaurang-, 
köks-, och sociala utrymmen om 
totalt 219 m2.

Närmare upplysningar och 
överenskommelse om visning 
fås från tekniska kansliet fr.o.m. 
20.7.2020 tel. 06-3479 136

Kommunen förbehåller sig fri 
prövningsrätt av hyresgäst.

Årsmöten

Svenska Kvinnoförbundet i Korsnäs r.f.

håller årsmöte onsdag den 19.8.2020 kl. 
19.00

i Korsnäs bibliotek.

Stadgeenliga ärenden.

Gäst: Ramieza Mahdi

Servering! Välkomna!
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Annonser
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Erilainen kesä 
Korsnäsissa tämä erilainen kesä  muuttuu vähi-

tellen leppoisiksi syysilloiksi. Meillä ei oikeasta-
an ole ollut kunnallisia kesätapahtumia lainkaan,  
vaan olemme yrittäneet noudattaa suosituksia ja 
pitäneet vain pienempiä tilaisuuksia. Kaikki tämä 
sen riskin pienentämiseksi, ettei uusi koronaviruk-
sen aalto saa maassamme uusia uhreja.

Suuri ero on myös ollut siinä, että meillä ei ole käynyt niin 
montaa Ruotsin vierasta ja että emme ole käyneet Ruotsissa 
niin paljon kuin ehkä normaalisti tapaamme käydä. Mitä tu-
lee  läheistemme tapaamiseen, niin ei tunnu hauskalta, että 
emme pääse kesällä seurustelemaan, kuten olemme tottune-
et tekemään. Ajattelen kuitenkin niin, että ajan myötä löytyy 
ratkaisuja, ja niin monet taitavat tutkijat ympäri maailman 
miettivät ongelmaa, joten ratkaisukin näyttää tulevan  mel-
ko nopeasti. Uusia uutistiedotteita ja tutkimustuloksia tulee 
ilmi miltei joka päivä, joten on vain jaksettava odottaa.

Korsnäsin kunnassa on meneillään projekti, jota kuts-
utaan nimellä Mahdollisuuksien Korsnäs. Keväällä, kun 
projektihenkilön palkkaaminen oli ajankohtaista, putkahti 
ensimmäinen korona-aalto maamme yli ja projekti pantiin 
tilapäisesti jäihin. Kesän kynnyksellä tilanne näytti rauhoitt-
uneen ja projektityöryhmä oli sitä mieltä, että Korsnäsissa 
olisi kuitenkin paikallaan käynnistää kunnan markkinointia 
pienessä määrin. Puhelinliikenteen liikekuvioista tehdyistä 
analyyseistä on nähty, että keväällä moni kuntalaisemme on 
nähnyt parhaaksi tehdä etätyötä. Hyvällä tuurilla ihmiset 
ehkä alkavat pitää tästä uudesta tavasta tehdä työtä ja pitävät 
myös Korsnäsin kuntaa turvallisena ja hyvänä kuntana asua 
ja työskennellä. 

Työryhmä päätti kokeilla erillisen yrityksen kautta ta-
pahtuvaa markkinointia heinä- ja elokuun aikana. Toivon, 
että te kaikki  pidätte kunnan facebook-tilin ja instagram-
tilin kautta leviävistä kuvista ja videoista ja  että niistä saa 
positiivisen kuvan kunnasta, joka antaa mahdollisuuden 
moneen. Voi olla, että mielestäsi sinulla on paljon parempia 
kuvia tai paljon hienompia vinkkejä kunnastamme, mut-
ta sekään ei ole ongelma. Heinäkuun aikana meillä oli ni-
mittäin myös arvontakilpailu, jossa voi merkitä kuvansa tai 
vinkkinsä #visitkorsnäs-merkinnällä. Merkitsemällä hienot 
kuvasi tällä #visitkorsnäs-merkinnällä, niin voit olla myös 
mukana markkinoimassa hienoa kuntaamme!  Ja huomat-
kaa, että kyseessä on hyvä tapa, jota kaikki voimme jatkaa 
koko vuoden, vaikka arvontakampanjaa ei enää ole. 

Työryhmä päätti myös panna projektipäällikön toimen 
uudelleen auki,  ja tällä kertaa olemme jo saaneet kymmen-

kunta hyvää hakemusta tähän työhön. Toivomme, että voim-
me valita projektipäällikön kaupunginhallituksen elokuun 
kokouksessa ja saamme siten projektimme käyntiin syksyn 
aikana. 

Muutoin tulevan syksyn työ kunnassa tulee olemaan enti-
senlaista talousarviota ja veroja koskevine pohdiskeluineen. 
Kunnan taloushan sai kevään aikana reippaan kolhun, ja 
saamme varmasti pohtia kerran jos toisenkin toimintamme 
tasoa ja kunnallisten palveluiden pitkän tähtäimen rahoitus-
ta. 

Ennen lomia saimme Korsnäsissa mahdollisuuden ottaa 
kantaa sosiaali- ja terveydenhuollon vapaaehtoiseen siirtä-
miseen Pohjanmaan hyvinvointialueeseen. Meillä oli erittäin 
hyviä keskusteluja kunnan luottamuselimissä kaikilla tasoil-
la: lautakunnissa, kunnanhallituksessa ja valtuustossa. Sen 
lisäksi äänestimme asian kaikissa vaiheissa, mikä Korsnäsin 
kunnan osalta on melko epätavallista. Käytän tilaisuutta hy-
väkseni kiittääkseni kaikkia luottamusmiehiä heidän kiin-
nostuksestaan tähän asiaan. Lopputulokseksi tuli,  kuten jo 
varmaan olette todenneetkin, että Korsnäs ei toistaiseksi siir-
rä mitään omaa toimintaa Pohjanmaan hyvinvointialueelle. 
Mutta haluan tähdentää, että meillä edelleen on nykyinen 
terveydenhuollon yhteistyömme Maalahden kunnan kans-
sa, kuten ennenkin, ja että olemme osa Pohjanmaan hyvin-
vointialuetta osuudellamme erityissairaanhoidosta. Kesän 
päätöksien näkyvin tulos huomataan, kun  K5-yhteistyöalue 
puretaan omistajakuntien enemmistön päätettyä toiminnan 
siirtämisestä. 

Kesän aikana on tullut myös nykyisen hallituksen versio 
SOTE-uudistuksesta siihen liittyvine lakipaketteineen kun-
nille lausuntoa varten. Laaja lakipaketti odottaa vielä eri 
näkökantojen selvennystä kollegojen ja kuntaliiton eri alojen 
asiantuntijoiden kanssa. Ensimmäinen ajatus kokonaisuu-
desta on pieni helpotus siitä, että yhtiöittäminen ja ulkoista-
minen, jotka olivat viime hallituksen versiossa, ovat saaneet 
väistyä sivuun. Tulevat SOTE-maakunnat jatkavat siis palve-
lujen tuottamista julkisina palveluina. Lisäksi vaikuttaa siltä, 
että mallia voidaan soveltaa täällä Pohjanmaalla nyt vapaa-
ehtoisesti rakennettavaan toimintaan, kuntayhtymä siirtyy 
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yksinkertaisesti pitkällä tähtäimellä niihin maakuntiin, jotka 
muodostetaan. Tulevaisuus näyttää, millainen todellisuus on 
muutaman vuoden kuluttua. 

Tänä syksynä täällä käynnistyvä iso hanke on Lärknäsin 
uudisrakennus ja kunnostaminen. Näkyvimpinä tästä ovat 
kaiketi ne suoja-aidat, jotka ovat ilmestyneet Lärknäsin pu-
rettavan rakennuksen ympärille. Purkamisella saadaan tilaa 
uudisrakennukselle. Kuten aina, niin rakennustöistä varma-

Putkiurakka
Määräaikaan mennessä tuli putkiurakkaan yksi tarjous, 

joka myös vastasi kyselyä. Kunnanhallitus valitsi Bravida 
Finland Oy:n putkiurakkatöihin. Urakkasumma on 443.500 
euroa (alv 0%).

Sprinkleriurakka
Määräaikaan mennessä tuli sprinkleriurakkaan yksi tarjo-

us, mikä myös vastasi kyselyä. Kunnanhallitus valitsi Besase 
Oy:n sprinkleriurakkatyöhön. Urakkasumma on 119.300 
euroa (alv 0%).

Ilmanvaihtourakka
Määräaikaan mennessä tuli ilmanvaihtourakkaan kaksi 

tarjousta. Molemmat tarjoukset vastasivat kyselyä. Kunnan-
hallitus valitsi Bravida Finland Oy:n ilmanvaihtourakkatö-
ihin. Urakkasumma on 321.500 euroa (alv 0%).

Keittiöurakka
Määräaikaan mennessä jätettiin kolme tarjousta keittiö-

urakkaan. Yksi tarjouksista ei vastannut kyselyä ja hylättiin. 
Kunnanhallitus valitsi Electrolux Professional Oy:n suur-
keittiökoneiden ja –varustuksen toimittajaksi. Urakkasum-
ma on 142.384 euroa (alv 0%).

an seuraa jonkinlaista haittaa, lähinnä asukkaille ja henki-
lökunnalle, mutta voimme odottaa saavamme keskustaan 
hienon rakennuksen, josta on turvaa korsnäsilaisille monek-
si vuodeksi eteenpäin. Niin, istun ja mietin, että sitä alkaa jo 
olla pian siinä iässä, että voi ajatella, onko tämä  se raken-
nusversio, jossa itsekin saan asua ajan myötä. 

Christina Båssar, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus valitsi 30.6.2020 Lärknäsin te-
hostetun palveluasumisen muutos- ja lisärakennu-
stöiden urakoitsijat.

Urakka aloitetaan 7.9.2020 ja valmistuu 10.6.2022.

Rakennusurakoitsija
Määräaikaan mennessä rakennusurakkaan jätettiin kak-

si tarjousta. Molemmat tarjoukset vastasivat kyselyä. Kun-
nanhallitus valitsi Oy Tom Knip Ab:n Lärknäsin tehostetun 
palveluasumisen urakoitsijaksi. Urakkasumma on 4.056.527 
euroa (alv 0 %).

Rakennusautomaatiotyöt
Määräaikaan mennessä jätettiin kaksi tarjousta rakennu-

sautomaatiotöistä. Molemmat tarjoukset vastasivat kyselyä. 
Kunnanhallitus valitsi Automation T&N Ab:n automaatio-
urakkaan. Urakkasumma on 31.600 eruoa (alv 0%).

Sähköurakka
Määräaikaan mennessä jätettiin kaksi tarjousta sähkö-

urakkatöistä. Molemmat tarjoukset vastasivat kyselyä. Kun-
nanhalllitus valitsi Sähköpalvelu Walberg Vaasa Ab Oy:n sä-
hköurakkatöihin. Urakkasumma on 271.000 euroa (alv 0%).

Lärknäsin tehostetun palveluasumisen 
urakoitsijoiden valinta
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Korsnäsin kunnanvaltuusto hyväksyi Pohjanma-
an hyvinvointialueen kuntayhtymän uuden perus-
sopimuksen 25.11.2019. Uusi perussopimus astuu 
voimaan 1.1.2021. Valtuusto ei ottanut marras-
kuussa 2019 kantaa sosiaali- ja terveydenhuollon 
siirtämisestä kuntayhtymään.

Kuntien pitäisi päättää toiminnan siirtämisestä viimei-
stään 16.6.2020, jotta ne voisivat osallistua valmistelupro-
sessiin, joka aloitetaan kesällä. Jos kunta päättää toiminnan 
siirtämisestä syksyllä 2020, voidaan valmisteluprosessiin 
tulla mukaan vuodenvaihteesta 2020-2021.

Ei ole mitään lakiin perustuvia vaatimuksia, että Korsnäsin 
kunnan on siirrettävä sosiaali- ja terveydenhuoltonsa kun-
tayhtymään. Korsnäs tekee yhteistyötä Maalahden kunnan 
kanssa, joka toimii yhteisen perusterveydenhuollon ylläpi-
täjänä. Jos Maalahti päättää siirtää perusterveydenhuollon 
hyvinvointialueeseen, siirtyy myös se toiminta, jossa Korsnäs 
on osakkaana.

Jos enemmistö Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja ter-
veydenhuollon kuntayhtymän jäsenkunnista haluaa siirtää 
toimintansa Pohjanmaan hyvinvointialueeseen, on K5-kun-

Rantayleiskaavan osan 

hyväksytty muutos

Kunnanvaltuusto hyväksyi 15.6.2020 rantayleis-
kaavan muutoksen kiinteistölle Nylund RN:o 280-
402-40-133, Harrströmissä.

Kunnanhallitus päätti 15.10.2018, että muutos aloitetaan.
Kiinteistö on saarella ja siinä on käyttämätön rakennusoi-

keus ja tämä rakennusoikeus siirretään kiinteistölle Björk-
lund RN:o 280-402-40-132 Harrströmiin, mantereelle.

Kiinteistöt kuuluvat Korsnäsille vahvistettuun rantayleis-
kaavaan.

Kaavaehdotus on ollut nähtävänä ajalla 11.2. – 13.3.2020. 
Ehdotuksesta ei tullut lausuntoja tai huomautuksia .

Kunnanhallitus hyväksyi 15.6.2020 rantayleiskaavan muu-
toksen teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti.

Poikkeuslupa

Mikael Åkersten ja Ralf Åkersten ovat anone-
et poikkeuslupaa talousrakennuksen laajennusta 
varten, mikä johtaisi rakennusluvan ylittämiseen 
kiinteistöllä Åkersten 33:18, Kirkonkylässä.

Poikkeusta haetaan talousrakennuksen 120 m2:n laa-
jennusta varten, mikä tarkoittaa rakennusluvan ylitystä 30 
m2:llä. Kiinteistöllä on jo aiemmalta paritalo ja talousraken-
nus sekä purettava talousrakennus.

Asemakaavan mukaan alueella on merkintä AO (erillis-
pientalojen korttelialue). Jokaiselle AO-tontille saa rakentaa 

Korsnäsin kunta odottavalla kannalla Pohjanmaan hyvin-
vointialueen kuntayhtymään liittymisessä

tayhtymä lakkautettava. Tämä tarkoittaa, että sopimus K5:n 
kanssa sanotaan irti vuoden 2020 aikana.

Kunnanhallitus tutustui 8.6.2020 Pohjanmaan hyvinvoin-
tialueen kuntayhtymää koskevaan materiaaliin ja päätti 
äänestyksen jälkeen ehdottaa valtuustolle, että ollaan vielä 
odottavalla kannalla kunnan sosiaalitoimen siirtämisestä 
kokonaisuudessaan Pohjanmaan hyvinvointialueen kun-
tayhtymään. Mitä terveydenhuoltoon tulee, niin Korsnäsin 
kunta seuraa Maalahden kunnan päätöstä.

Myös valtuuston asiaa koskevassa käsittelyssä 15.6.2020 
äänestettiin. Neljätoista jäsentä äänesti kunnanhallituksen 
ehdotuksen puolesta eli odottelevasta kannasta, kun taas 
seitsemän jäsentä kannatti Katarina Holmqvistin ehdotus-
ta, että liitytään suoraan Pohjanmaan hyvinvointialueeseen. 
Päätökseksi tuli siis, että Korsnäsin kunta on toistaiseksi 
odottavalla kannalla mitä tulee sosiaalihuollon siirtämiseen 
kokonaisuudessaan Pohjanmaan hyvinvointialueeseen. 

Maalahden valtuusto päätti 11.6.2020 äänestyksen jälkeen 
jäädä vielä odottavalle kannalle hyvinvointialueeseen liitty-
misen suhteen. Siten sekä Korsnäs että Maalahti ovat toistai-
seksi Pohjanmaan hyvinvointiyhteistyön ulkopuolella. 

korkeintaan yhden asuintalon ja asunnon yhteydessä ei saa 
olla ympäristöä häiritseviä työ-, tuotanto-, korjaamo- tai 
muita vastaavia tiloja. Tontin kokonaisrakennusoikeus on 
250 k-m2.

Tekninen lautakunta on valmistellut asian ja toteaa, että 
rakennusoikeus ylittyy (talousrakennuksen avoin osa on 26 
%, mutta pitäisi olla 30 %, jotta kerrosalaa  ei otettaisi huo-
mioon). Rakennustekniset syyt huomioon ottaen ei olemas-
sa olevan avoimen osan pinta-alaa voi suurentaa. Lautakunta 
ehdottaa, että poikkeuslupa myönnetään sillä edellytyksellä, 
että nykyinen avoin osa säilytetään tulevaisuudessa. 

Kunnanhallitus hyväksyi poikkeusluvan 30.6.2020 tekni-
sen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti.

Poikkeuslupa

Marcus Granqvist hakee poikkeuslupaa tarkoi-
tuksenaan rakentaa omakotitalo ja talousrakennus 
osalle tilaa Sirpala 8:73, vahvistetulle rantayleis-
kaavalle, Moikipään kylään. Alue on osa rantay-
leiskaavaa ja kaavassa alueella on merkintä RA (lo-
ma-asuntojen korttelialue).

Naapureilla ei ola mitään huomautettavaa hakemuksesta. 
Etäisyys yleiseltä tieltä rakennuspaikalle on n. 0,3 km. Ra-
kennukset liitetään Moikipään veden vesijohtoverkostoon ja 
jätevesi johdetaan hyväksyttyyn järjestelmään. 

Tekninen lautakunta ehdotti, että poikkeus voidaan myön-
tää,  yllä olevaan valmisteluun viitaten, seuraavin perustelu-
in:

Rakennuspaikka täyttää ne vaatimukset, jotka kunnanhal-
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lituksen päätöksellä 26.3.2002 on asetettu vapaa-ajan asun-
non/tontin muuttamisesta kiinteäksi asumiseksi.

Omakotitalo liitetään Moikipään veden vesijohtoverkkoon 
ja jätevesi johdetaan suljettuun järjestelmään. Asunnolle ja 
talousrakennukselle on haettava rakennuslupa. Päätöksen 
voimassaoloaika on 2 vuotta, jona aikana rakennuslupa on 
haettava valvontalautakunnalta. Päätöksestä annetaan tieto 
ELY-keskukselle.

Kunnanhallitus hyväksyi 30.6.2020 poikkeusluvan tekni-
sen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti.

Maan osto Waterloolla

Samassa yhteydessä, kun Waterloo-yhdistykset 
tekivät vuokrasopimuksen maanomistajien kanssa 
savikiekkoampumaradan haulilaskeumasta,  Wa-
terloon alueella, syntyi ajatus, että kunta hankkisi 
alueen (osa 4:188:sta), joka rajoittuu alueella kun-
nan maahan 2:187. Tämä 0,43 hehtaarin alue muo-
dostuu vastaistutetusta metsämaasta.

Maa-alueen hinta on 800 euroa ja yhdessä palkkioiden ja 
lainhuudatuskustannusten kanssa kauppasumma on yhteen-
sä 1111 euroa. Maanmittauskustannukset arvioidaan 1080 
euroksi.

Kunnanvaltuusto päätti 15.6.2020 hyväksyä laaditun kaup-
pakirjan teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti. 

Teknisen lautakunnan 

täydennysvaali

Ronny Stenbäck pyysi 11. toukokuuta 2020 va-
pautusta luottamustehtävästä Korsnäsin teknisen 
lautakunnan jäsenenä. Ronny Stenbäck on saanut 
rakennustarkastajan toimen Korsnäsin kunnasta.

Valtuusto myönsi 15.6.2020 Ronny Stenbäckille vapautuk-
sen teknisen lautakunnan jäsenen tehtävästä ja valitsi Jonas 
Östbergin uudeksi jäseneksi jäljellä olevalle toimikaudelle. 
Koska Jonas Östberg on aiemmin ollut teknisen lautakunnan 
varajäsen, valittiin Kristoffer Rusk hänelle uudeksi varajäse-
neksi tekniseen lautakuntaan jäljellä olevalle toimikaudelle.

Turkistalousneuvojan 

toimen lakkauttaminen

Korsnäsin kunta antoi 8.6.2020 lausuntonsa 
suunnitellusta turkistalousneuvojien toimien lo-
pettamisesta Rannikko-Pohjanmaan kuntayhty-
mässä.

Korsnäsin kunta rahoittaa nykyään  turkistalousneuvojan, 

jota tointa kuntayhtymä pitää yllä Korsnäsin paikallisessa 
tiimissä.

Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymän maaseutuhallinto 
on ehdottanut turkistalousneuvojatoiminnan lopettamista, 
koska palveluille ei enää ole riittävää kysyntää. Käyttö on vä-
hentynyt 39 % Korsnäsissa vuosien 2014 ja 2019 välillä.

Korsnäsin kunta totesi 8.6.2020 selvitetyksi, että turkista-
lousneuvojan palvelujen kysyntä on vähentynyt Korsnäsissa  
voimakkaasti viime vuosina.Viittaamalla vähäiseen tarpe-
eseen toimi voidaan lakkauttaa ja siten Korsnäsin kunnan 
kustannukset maaseutuhallinnosta voivat pienentyä, jotta 
ne vastaavat kunnan kokoa ja tarpeita. Kunta toivoo, että 
kuntayhtymä voisi aloittaa prosessin lakkauttamalla turkis-
talousneuvojan palvelut mahdollisimman pian.

Monitoimihallia koskeva 
valtuustoaloite on loppuun 

käsitelty

Valtuuston jäsen, Mirza Hodzic, jätti monitoimi-
hallia koskevan aloitteen 24. helmikuuta 2020. Hän 
toivoo aloitteessa, että kunta panee asian alulle ja 
valitsee työryhmän valmistelemaan monitoimi-
hallia Korsnäsiin. Korsnäsin kunnassa monitoimi-
hallia on käsitelty useita kertoja. Kunnanvaltuusto 
päätti 2014, että hallia ei rakenneta omasta toimes-
ta. Roger Bergströmin vuoden 2017 aloitteen kä-
sittelyssä valtuusto totesi, että aiemmat työryhmät 
ovat tehneet tarpeelliset selvitykset ja tarvetta lisä-
selvityksille ei ole.

Tämän jälkeen Korsnäsin kunta on sijoittanut lähemmäs 
590.000 euroa Korsnäsin Areenaan parantaakseen kunnassa 
mahdollisuuksia harrastaa urheilua. 

Kunnanhallitus totesi, että kunnan osalta on olemassa 
kaikki tarpeelliset selvitykset, eikä hallituksen mielestä ole 
tarvetta lisätyöryhmille tässä tilanteessa. Kunnanhallitus tä-
hdentää, että yhdistykset ja yksityiset toimijat voivat tietysti 
tehdä omia kartoituksiaan koskien kiinnostusta monitoimi-
hallia kohtaan,  mutta niihin kartoituksiin ei tarvita kunnan 
osallistumista.

Kunnanvaltuusto totesi 15.6.2020, että Mirza Hodzicin 
aloite ei johda toimenpiteisiin ja aloitteen voidaan todeta 
olevan näin ollen loppuun käsitelty.
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Kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-aikajaosto jakoi 
vuoden yhdistysavustukset 16.6.2020 kokoukses-
saan.

Urheiluseurojen toiminta-avustukset
Kolme rekisteröityä urheiluseuraa on määräaika-

an mennessä hakenut toiminta-avustusta vuodelle 2020.  
Jaosto jakoi 14.500 euron avustuksen seuraavasti:

IF Fyren  6500 €
Korsnäs FF  6500 €
Västkustryttarna  1500 €

Nuorisoseurojen toiminta-avustukset 
Viisi nuorisotoiminnan parissa toimivaa seuraa on määrä-

aikaan mennessä hakenut toiminta-avustusta vuodelle 2020.
Jaosto jakoi vuoden toiminta-avustusmäärärahan, 5.500 

euroa,  nuorisoseuroille seuraavasti:
Molpe uf  1350 €
Korsnäs uf & bf  1350 €
Harrström uf & hf  1350 €
Taklax uf  1050 €
Korsnäs scoutkår  400 €

Nuorisoseurojen käyttöavustukset
Neljä rekisteröityä nuorisoseuraa on määräaikaan men-

nessä hakenut käyttöavustusta vuodelle 2020.

Jaosto jakoi tänä vuonna 1700 euroa käyttöavustuksina 
nuorisoseuroille seuraavasti:

Harrström uf & hf 538 €
Taklax uf 413 €
Molpe uf 381 €
Korsnäs uf & bf 368 €

Museotoiminnan avustukset
Kolme yhdistystä haki toiminta-avustusta museotoiminta-

an. 
Jaosto jakoi tänä vuonna yhteensä 4.500 euroa museotoi-

minnan avustuksina seuraavasti:
Korsnäs Hembygdsförening 1500 €
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs 1500 €
Harrström ungdoms- och hembygdsför. 1500 €

Kulttuuritoiminnan avustukset
Kulttuuritoimintaa harjoittavat yksityiset ja yh-

distykset voivat hakea jaostolta avustusta, jota ja-
etaan yhteensä 3500 euroa. Kulttuuritoimintaan 
tuli seitsemän hakemusta määräaikaan mennessä.  
Jaosto jakoi vuoden avustukset kulttuuritoimintaan seuraa-
vasti:

Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs  700 €
Korsnäs hembygdsförening  700 €
Harrström uf & hf  700 €
Korsbäck byaförening  400 €
Molpe Marthaförening  350 €
T & the Teasers 350 €
Korsnäs guider  300 €

Vanhuspalvelulain § 26:n mukaan kunnan on kerran puo-
lessa vuodessa julkaistava tieto siitä ajasta, jona ikäihminen 
voi saada hakemaansa sosiaalipalvelua.

Korsnäsin kunnan vanhuspalvelun odotusajat julkaistaan 
kunnan kotisivuilla, Korsnäsin Uutisissa ja kunnan ilmoitus-
taululla.

Odotusajalla tarkoitetaan hakemuksen jättöpäivän ja sen 
päivän välistä aikaa, jona ikäihminen saa hakemansa palvel-
ut. Odotusajat julkaistaan eriteltyinä palvelun tyypin muka-
an.

Lisätietojen saamiseksi voitte ottaa yhteyttä vanhusten-
huollon johtajaan, Marina Westerlundiin, puh. (06) 3479 149

Palvelu Keskimäärinen odotusaika Lisätietoa

Kotipalvelu 0-1 vrk
Palvelujen tarpeen mukaan, akuut-
titapauksissa asiakas saa palvelun 
heti

Ruokapalvelu 0-1 vrk
Palvelujen tarpeen mukaan, akuut-
titapauksissa asiakas saa palvelun 
heti

Palveluasuminen 59 vrk Keskimääräinen odotusaika 1.1. – 
30.6.2020 sijoitetuille

Palvelutarpeen arviointi 0-7 vrk Kiireellisissä tapauksissa arviointi 
tehdään välittömästi arviointi

Ikäihmisten sosiaalipalvelujen odotusajat 1.1.-30.6.2020


