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Positiva vindar i Korsnäs
Kommunens största företag Dermoshop satsar i 
Korsnäs och bygger en ny tvålfabrik.  
Flera nya företag har startat upp i Korsnäs i höst. 

Läs mer i månadens tidning.
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Positiva vindar i Korsnäs
Denna höst känns kanske mer grå och mulen än vanligt 

då vi får kämpa med den andra vågen av corona i Öster-
bottens landskap. Då plötsligt händer det och en lokal fö-
retagare presenterar en glad nyhet då vi nås av budskapet 
att Dermosil ska börja tillverka tvål i Korsnäs. De flyttar 
alltså tillverkning till Korsnäs! Jo, ni läste rätt, det står TILL 
Korsnäs! Oj, va glad jag blev!

Det är inte varje dag det händer och vi är kanske mer 
vana att se en riktning på företagandet åt andra hållet. 
Men nog måste jag lyfta upp det faktum att vi är otroligt 
lyckligt lottade som har så duktiga företagare i kom-
munen och att vi har ett så fint företag som Dermosil 
i Korsnäs, känns just nu som en lottovinst. Speciellt i 
dagens ekonomiska situation som präglas av högre ar-
betslöshet, permitteringar och en allmän osäkerhet då 
det gäller jobb och hälsa. Så är alla arbetsplatser som vi 
kan få till stånd i kommunen en jättepositiv nyhet för 
oss alla.

Dermosil tog beslutet att bygga en tvålfabrik redan 
i våras före corona epidemin slog till, men lyckligtvis 
har inte epidemin påverkat beslutet. Tvärtom anser 
VD Suvi Markko enligt Vasabladet att företag som inte 
drabbats så hårt av coronan har en skyldighet att hjäl-
pa till och investera. Till viss del har kontakter mellan 
länder försvårats av pandemin men det går också att 
använda distanskommunikationsmedel och beslutet att 
bygga tvålfabriken har funnits kvar. Från kommunens 
sida får vi bara applådera beslutet och vi ser fram emot 
att börja inhandla tvål tillverkad i Korsnäs!

Vi har också andra företagare som vågar satsa i 
Korsnäs. I Molpe startade West Coast Rib Charters i 
sommar och till Vasabladet summerar de sin säsong 
som en start som gick över all förväntan. Det är ju så att 
det finns goda och dåliga sidor med det mesta och till 
det positiva med corona pandemin har varit att vi har 
kunnat tillbringa mer tid hemma och utforska det lo-
kala turismutbudet. Nu har vi också möjlighet att åter-
uppta vinterbadandet i Molpebastun och det om nå-
gonting borde väl hålla ett virus från Kina på avstånd.

Christoffer Bergman är den nya gymägaren i Korsnäs 
och vi ser fram emot en god säsong nu över vintern 
också för hans del. Att ha en god grundkondition och 
en styrka i kroppen är ju extra viktigt då det gäller att 

klara av eventuella sjukdomar. Coronan och transpor-
ter gjorde det lite problematiskt för Christoffer att få 
alla redskap på plats, men nu är det dags att vi andra tar 
itu med vår kondition, med hjälp av de goda faciliteter-
na som Christoffer har byggt upp åt oss.

Bistro-Korsnäs väntar vi också på. Vi hade tänkt oss 
att redan i september kunna unna oss lunchbuffé i rikli-
ga mått, men den andra corona vågen fick Andreas Ny-
lind att flytta fram öppningen av lunchrestaurangen i 
Korsnäs. Så vi får lov att tvätta och sprita händerna och 
minska på viruset så snabbt som möjligt så att vi kan på 
det sättet hjälpa Andreas att få igång sin verksamhet.

Ni förstår att man som kommundirektör i Korsnäs 
känner en viss mått av tillfredsställelse av dessa po-
sitiva nyheter på företagsfronten. Vi satsar även från 
kommunens sida på projektet Möjligheterna Korsnäs. 
Projektchefen presenterar sig närmare inne i den-
na tidning och ni har märkt av en ökad synlighet för 
Korsnäs kommun. Vi hoppas att vi tillsammans kan ge 
en positiv bild av vår kommun och att vi på det viset 
kunde svänga trenden med en befolkningsminskning i 
Korsnäs till befolkningsökning istället. 

Alla företagare, både sådana som har verkat i många 
år och sådana som just har startat upp sin verksamhet 
är en del av våra vardagshjältar i kommunen. Tack vare 
arbetsplatser och service så kan vi alla bo och trivas i 
vår kommun. Vi har ca 360 företagare i kommunen 
enligt den senaste statistiken och uträkningen via VA-
SEKs register. Det betyder att vi har flest företagare per 
capita i hela Österbotten.

Det är ett utmärkande särdrag i Korsnäs kommun 
som vi ska vara stolta över och som vi också ska 
rekommendera för våra barn. 

Christina Båssar, kommundirektör
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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.

© PALAPELIPERHE/FARBRORN.COM

MEN PAPP! TU SOM SÄIR ALLT 
VA BETER FÖRR.VETJA NU 
STORMAN E VÄLKAN NU?

KLIMATFÖRÄNDRING
HUUMMM...

I TOMTENISSENS 
FOTSPÅR

Följ Korsnäs kommuns 
julkalender på Facebook 
och Instagram

#möjligheternaskorsnäs

Start 1.12.2020
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Coronasituationen i KorsnäsCoronasituationen i Korsnäs
Följ med aktuell information, regler och rekommendationer 

på kommunens hemsida www.korsnas.fi 

Kommunfullmäktige besluta-
de 28.9.2020 att genomföra en 
kampanj på egnahemstomter för 
10 euro per stycke och radhus-
tomter för 1.000 euro stycke un-
der 2021. 

Tomtpriserna i Korsnäs har höjts 
senast år 2015. Konsumentprisin-
dexet har under tiden juli 2015 till 
juli 2020 stigit med 4,00 %. Tek-
niska nämnden och kommunsty-

Tomtkampanj 
i Korsnäs år 2021

relsen hade föreslagit att priserna 
bibehålls inför år 2021.

Kommunfullmäktige ville dä-
remot dra igång en tomtkampanj 
nästa år och sänka priserna rejält.

Kommunfullmäktige gav tek-
niska nämnden i uppdrag att ut-
arbeta regler och anvisningar för 
kampanjen. Mer info om kam-
panjen i kommande nummer av 
KorsnäsNytt.

Kommunen har lediga tomter för både egnahemshus och radhus runt 
om i kommunen. Här ses som exempel Bovägenområdet i Korsnäs 
kyrkoby. 

Byggnadskom-
mitté för Lärknäs 
Annahemmet

Byggnadsarbetet inleddes 
14.9.2020 vid Lärknäs. Kom-
munstyrelsen utsåg 21.9.2020 
en byggnadskommitté beståen-
de av personer från användarna, 
förtroendevalda och sakkunniga 
inom byggbranschen.  

Byggnadskommittén utser inom 
sig vilka representanter som deltar 
på arbetsplatsmöten.

I byggnadskommittén ingår 
följande personer: Sven-Erik 
Bernas, Håkan Wester, Johanna 
Juthborg, Christina Båssar, Mari-
na Westerlund, Susanna Råholm, 
Ulf Granås, Roland Westerback, 
Lars-Erik Mannfolk, Håkan Hägg-
blom och Carina Westberg.
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Kommunförbundets skatte-
prognos inför år 2020 är det un-
derlag som kommunens budge-
terade skatter inför budgetåret 
2020 byggde på. 

Prognoser från både Finlands-
kommunförbund samt Skattever-
ket tyder i detta skede på att bud-
geterad skattenivå inte kommer 
att kunna uppnås. Orsakerna är 
främst coronapandemins ekono-
miska påverkan på hela landets 
ekonomi och därmed även skatt-
eutvecklingen för landet och de 
enskilda kommunerna.

Den senaste skatteprognosen vi-
sar på ett skatteutfall på ca 6,414 
miljoner euro jämfört med budge-
tens 7,123 miljoner euro i skatter 
för Korsnäs kommun. Därmed 
behöver en budgetändring om 
700.000 euro för minskning av 
skatter år 2020 göras.

Statsandelsprognos 2020
Undervisningens prognos för 

statsandelarna visar på en sum-
ma på -331.600 euro jämfört med 
budgeterad nivå på -300.000 euro. 
En minskning på 31.600 euro 
behövs därmed som budgetänd-
ring. Undervisningens prognos 
för statsandelar uppdateras ännu 
hösten 2020.

Statens stimulansåtgärder
Regeringen anslog i sin fjärde 

tilläggsbudget ett stödpaket till 
kommunerna. Paketet uppgår till 
totalt 1,4 miljarder euro. Stödpa-
ketet ska ersätta de förluster som 
håller på att uppstå i kommunerna 
och samkommunerna under 2020 
till följd av coronapandemin.

De största ekonomiska kon-
sekvenserna för kommunerna 
kommer att bero på minskade 
skatte- och avgiftsintäkter till 
följd av begränsningsåtgärderna. 
De ekonomiska konsekvenserna 

av begränsningsåtgärderna och 
uppskjutandet av ickebrådskande 
vård kommer att öka kostnaderna 
inom basservicen såväl i år som 
under de kommande åren.

Skatterna i.o.m.  
stimulansåtgärderna

I statens tilläggsbudget höjs 
kommunernas samfundsskattean-
del år 2020 till 42,13 procent med-
an den normalt ligger på 32,13 
procent. Ändringen ökar kommu-
nernas inkomster också år 2021 
eftersom kommunerna får en del 
av samfundsskatteintäkterna för 
år 2020 först följande år. 

Det är i dagsläget svårt att upp-
skatta den ekonomiska betydelsen 
av detta för de enskilda kommu-
nerna. Preliminär uppgifter ger 
en indikation på att Korsnäs kom-
mun skulle kunna erhålla 132.000 
euro i samfundsskatter p.g.a. 
samfundsskatteandelens justering 
med 10 procentenheter.

Av stödpaketet på 1,4 miljarder 
betalas 370 miljoner ut som en 
del av kommunalskattens fördel-
ningsandelar. Detta ger en summa 
på ca 104.000 euro för Korsnäs 
kommun.

Statsandelar
Statsandelarnas prognos för år 

2020 visar i och med statens sti-
mulansåtgärder att statsandelarna 
kommer att överstiga budgeterad 
nivå med ca 138.000 euro samt 
därtill 160.000 euro, vilket bevil-
jats i tidigare tilläggsbudget.

Projektkostnader
Projektkostnader för år 2020 

har för projektet möjligheternas 
Korsnäs budgeterats till ca 50.000 
euro. Projektet kommer inte att 
hinna förverkligas fullt ut år 2020, 
varför de budgeterade kostnader-
na kan minskas med 15.000 euro.

Fullmäktige godkände 28.9.2020 
nödvändiga budgetändringar för 
år 2020 i enlighet med redogörel-
sen. 

Budgetändringar 2020

Kommunal ekono-
miarbetsgrupp

Det kommunala verksamhets-
året 2020 har bjudit på många 
oväntade händelser, som mycket 
konkret har påverkat både kom-
munens ekonomi som dess verk-
samhet. Inför budgetarbetet för 
verksamhetsåret 2021 och plane-
åren 2022-2023 är det betydligt 
fler variabler än vanligt som är 
osäkra.

För att bistå mer konkret i bud-
getberedningen föreslås att styrel-
sen utser en mindre

Ekonomiarbetsgrupp, som till-
sammans med kommundirek-
tören och ekonomichefen och 
respektive avdelningschefer kan 
noggrant se över den långsiktiga 
ekonomiska stabiliteten för kom-
munen. Med tanke på den kom-
mande social- och hälsovårdsre-
formen kan det även finnas skäl att 
se över organisationens struktur 
och anpassning till den situation 
som kommer efter 2023.

Arbetssättet skulle vara att per 
sektor granska möjligheter att öka 
inkomster, minska kostnaderna 
eller öka effektiviteten i verksam-
heten i samråd med respektive av-
delningschef.

Arbetsgruppen har ingen egen 
beslutanderätt utan rapporterar 
till kommunstyrelsen och avger 
sina förslag till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade 
21.9.2020 tillsätta en ekonomi-
arbetsgrupp bestående av kom-
munstyrelsens och fullmäktiges 
presidier samt ekonomichefen och 
kommundirektören.

Arbetsgruppens protokoll publ-
iceras på kommunens hemsida.
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Kårkulla samkommuns nuva-
rande grundavtal trädde i kraft 
1.1.2011. Samkommunen har i 
väntan på social- och hälsovårds-
reformen avvaktat med uppdate-
ringen av grundavtalet. Då refor-
men ytterligare sköts fram kan 
en uppdatering av avtalet inte 
längre vänta. Behovet av uppda-
teringen av samkommunsavtalet 
hänför sig till den nya kommu-
nallagen som trädde i kraft 2015.

Det ändrade grundavtalet bör 
godkännas av minst två tredjede-
lar av antalet medlemskommu-
ner (= 22 kommuner av 33 med-
lemskommuner). Avtalet träder i 
kraft när samkommunfullmäktige 
konstaterar att ett tillräckligt antal 
medlemskommuner godkänt det, 
dock tidigast den 1 januari 2021.

Österbottens förbund har gjort 
en framställan till sina medlems-
kommuner att ändra grundavta-
let från och med 1.1.2021.

Grundavtalet kan ändras om 
minst två tredjedelar av medlem-
skommunerna understöder en 
ändring och deras invånartal är 
minst hälften av det sammanräk-
nade invånartalet i samtliga med-
lemskommuner. Vid lagstadgat 
samarbete kan en medlemskom-
mun dock inte utan sitt samtycke 
åläggas att delta i skötseln av nya 
frivilliga uppgifter och kostnader 
för dem.

Enligt beslut från statsrådet 
29.8.2019 överförs Storkyro kom-
mun från Österbottens landskap 
till Södra Österbottens landskap 
från och med 1.1.2021. Med anled-
ning av det beslutet bör grundav-
talet för Österbottens förbund 
ändras då det gäller medlemskom-
munerna i landskapet.

Befrielse från för-
troendeuppdrag

Mats Nordlund har anhållit 
om befrielse från sitt förtroende-
uppdrag som ersättare i tillsyns-
nämnden.

Kommunfullmäktige beviljade 
28.9.2020 Mats Nordlund befri-
else från sitt förtroendeuppdrag. 
Kommunfullmäktige valde Jens 
Lågas till ny personlig ersättare åt 
Antti Kammonen i tillsynsnämn-
den för resterande mandatperiod 
2017-2021.

Fyra röstningsom-
råden år 2021

Enligt 8 § i vallagen utgör kom-
munen ett röstningsområde om 
det inte är nödvändigt att dela in 
den i flera röstningsområden. 

Kommunfullmäktige fastställ-
de 28.9.2020 Korsnäs kommun 
bibehåller indelningen i nuvaran-
de fyra röstningsområden för år 
2021:

1. röstningsområdet Molpe
2. röstningsområdet Korsnäs kby
3. röstningsområdet Harrström
4. röstningsområdet Taklax
De personer som inte anteck-

nats vid någon fastighet i befolk-
ningsdatasystemet antecknas på 
Korsnäs kby:s röstningsområde.

Antalet fullmäk-
tigeledamöter i 
Korsnäs kommun

Antalet nuvarande fullmäkti-
geledamöter i Korsnäs har fast-
ställts till 21 stycken medlem-
mar genom fullmäktigebeslut år 
2016.

Enligt Kommunallagen är det 
kommunfullmäktige som fattar 
beslut om antalet ledamöter i 
fullmäktige. Ett udda antal leda-
möter i fullmäktige väljs enligt 
antalet invånare i kommunen. För 
kommuner med högst 5000 invå-
nare är det 13 ledamöter som ska 
väljas. Korsnäs kommuns antal in-
vånare vid utgången av år 2019 var 
2077 personer.

Kommunfullmäktige fastställde 
28.9.2020 antalet fullmäktigele-
damöter i Korsnäs kommuns full-
mäktige till 21 för den kommande 
mandatperioden.

Ändring av grundavtal för 
Österbottens förbund

Förutom den tekniska ändringen 
av antalet medlemskommuner i 
landskapet föreslås även korrige-
ringar i lagstiftningshänvisningar 
och att samtliga organs mandatpe-
rioder förlängs till att omfatta hela 
landskapsfullmäktiges mandatpe-
riod. Tidigare har landskapssty-
relsens och kulturnämndens man-
datperiod varit två år.

Fullmäktige godkände 28.9.2020 
det ändrade grundavtalet för 
Österbottens förbund, vilket trä-
der i kraft från och med 1.1.2021.

Ändring av Kårkulla  
samkommuns grundavtal

Fullmäktige godkände det nya 
grundavtalet för Kårkulla sam-
kommun 28.9.2020 för Korsnäs 
del.
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Vid fullmäktiges sammanträ-
de 28.9.2020 inlämnades två nya 
motioner.

Mikael KA Nordmyr inlämnade 
en motion om namn och skylt-
ning på kommunens fastighet på 
Silverbergvägen 23 i Korsnäs.

I motionen önskas att kommu-
nen snabbt tar fram ett nytt namn 
till fastigheterna och även en en-
hetligare skyltning för de företag 
som verkar i fastigheterna. Vidare 

Leif Holmblad från Taklax har 
inlämnat ett medborgarinitiativ 
om att kommunen kunde satsa 
mera resurser till Storkorshamn 
för att göra hamnen till en triv-
sammare plats för kommuninvå-
narna. Mycket av behövlig infra-
struktur finns redan på plats.

Kommunstyrelsen överförde 
12.10.2020 ärendet till teknis-
ka nämnden för noggrannare 
utredningar.

IF Fyren (skidsektionen önskar 
uppföra ett grillhus vid Waterloo 
fritidsområde. Grillhuset kom-
mer att betjäna användare och 
besökare vid Waterloo. 

Föreningen har riktat en förfrå-
gan om grillhuset kan införskaffas 
via kommunen medan föreningen 
står för kostnaden. Kommunen 
handhar sedan tidigare Waterloo 
servicehus och skidspåret. Kom-
munen skulle på så sätt även stå 
som ägare och för framtida under-
håll av grillhuset. 

Waterloo fritidsområde består 
av ett antal markägare bl.a. jakt-
föreningen, privata markägare och 
kommunen. Av skytteföreningen 
bör införskaffas godkännande för 
uppförande av grillhuset. Tillsyns-
nämnden bör godkänna åtgärden.

Inlämnade motioner
efterlyses ett ställningstagande till 
användningsändamålet i framti-
den för byggnaderna.

Kommunstyrelsen överförde 
12.10.2020 ärendet till att börja 
med till projektgruppen för 
Möjligheternas Korsnäs.

Grusplan
Mirza Hodzic och åtta andra 

ledamöter inlämnade en motion 

Grillhus vid Waterloo 
Tekniska nämnden beslutade fö-

reslå att en budgetändring på 3000 
euro som både intäkt och kostnad 
görs på kostnadsstället för Water-
loo servicehus. Kommunen blir 

ägare av grillhuset och står för 
framtida underhåll. Fullmäktige 
godkände 28.9.2020 budgetänd-
ringen i enlighet med tekniska 
nämndens förslag.

Grillhuset vid Waterloo är på gång.

I sommar har en behöv-
lig uppsnyggning gjorts 

i Storkorshamnområ-
det för att välkomna 
byborna och övriga 

besökare.

Foto: Kenth Nedergård

Foto: Kenth Nedergård

om byggande av en grusplan intill 
Korsnäs Arenan. 

Sommaren har varit livlig 
med många olika aktiviteter på 
Korsnäs Arena. De olika aktivite-
terna krockar tidvis med varandra 
och parkeringsmöjligheterna är 
begränsade.

Kommunstyrelsen överförde 
12.10.2020 ärendet för beredning 
till tekniska nämnden.

Medborgarinitiativ om Storkorshamn
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Behandlade bygglov 
och åtgärdstillstånd

Tillsynsnämnden har vid sitt sammanträde 22.9.2020 beviljat föl-
jande ansökningar om bygglov och åtgärdstillstånd. 

Bygglov
Byggherre  By, RNr  Ändamål
Dermoshop ab Korsnäs 54:6 Lagertillbyggnad
Tore Häggdahl Molpe 5:163 Bastu 
Mikael Åback Molpe 3:113 Förrådsbyggnad

Åtgärdstllstånd
Byggherre  By, RNr  Ändamål
Roy och Carina Mattans Harrström 2:105 Avloppstank
Petra och Dennis Wide Harrström 7:84 Värmebrunn
Sven Johan Åbacka Harrström 3:3 Värmebrunn
Katarina Westerlund Taklax 5:24 Inglasad veranda
Edd Grahn Överträsk 2:77 Väderskydd för ässja

Anmälningsärende
Byggherre  By,RNr  Ändamål
Patrik Westergård Harrström 2:219 Stocklada
Maria Mannfolk och 
Jonathan Åstrand Korsnäs 61:2 Fasadändring
Eija Harju Taklax 3:65 Växthus
Hans Häggqvist Taklax 1:96 Terrasstak
Anette Smedlund-Grahn Taklax 8:105 Barack
 
Rivningsanmälan
Byggherre  By,RNr  Ändamål
Lise-Lott Häggqvist Taklax 1:104 Växthus
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hyresbostäder

Ett flertal hyresbostäder har 
blivit lediga under året. Hyres- 
lokalerna har krävt omfattande 
ytrenoveringar, vilket gjort att 
årets driftsanslag redan har gått 
åt. 

Under år 2020 har hyreslokaler 
renoverats i Prästhagen (två lo-
kaler), Rönnebo och Norrby. Hy-
reslokaler i behov av renovering 
finns i Strömsbo och Rönnebo. 
Dessutom kan det bli ytterligare 
två lokaler, som kan behöva reno-
vering när de blir lediga. 

Tekniska nämnden äskade 
30.6.2020 om 30.000 euro i till-
läggsanslag för renovering av hy-
reslokaler. Fullmäktige godkän-
de 28.9.2020 ett tilläggsanslag på 
30.000 euro för renovering av hy-
reslokaler.

Sponsorering
Korsnäs FF anhåller om kom-

munens sponsorering för at kun-
na införskaffa träningsvästar till 
första laget. Föreningen anhåller 
om ett bidrag på 300 euro.

Kommunstyrelsen beslutade 
12.10.2020 bevilja Korsnäs FF 150 
euro i bidrag under förutsättning 
att träningsvästarna förses med 
kommunens logo på synligt ställe.

Sponsorering
IF Fyren anhåller om sponsore-

ring för att göra mera ytterdräk-
ter, jacka och byxor, t-skjortor 
och tävlingsdräkter till förening-
ens skidåkare och friidrottare. 
Föreningen anhåller om sponso-
rering på 250 euro.

Kommunstyrelsen beslutade 
12.10.2020 bevilja IF Fyren 250 
euro i bidrag under förutsättning 
att kommunens logo trycks på 
synligt ställe.

Utökad städning
Städuppgifterna på Harrström 

daghem sköts av kocken. Efter-
som huset är stort och verksam-
het finns på båda våningarna är 
det svårt att hinna med all städ-
ning. Eftisverksamheten och 
gruppen för 3-5-åringar finns på 
övre våningen. 

Bildningsnämnden beslutade 
29.9.2020 att utöka antalet städ-
timmar på Harrström daghem 
med 5 h/vecka för städning av övre 
våningen. Kostnaden beräknas till 
3570 euro/år.

Vid Taklax skola är städtimmar-
nas antal per dag 5,5 h. Eftersom 
städningen har utökats med ut-
rymmen för förskolan och ytorna 
blivit större bör städningen utökas 
till 6 h/dag. 

Bildningsnämnden beslutade 
29.9.2020 att utöka antalet städ-
timmar i Taklax skola till 6 h/dag. 
Utökningen betyder 2 000 euro på 
årsnivå.
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Fullmäktige godkände 
28.9.2020 ändringen av strand-
generalplanen för fastighet Ut-
terstenarna RN:r 5:471, som är 
på en holme, och fastighet Las-
sas RN:r 8:36 i Harrström, som 
är på fastlandet. Planförslaget 
var framlagt under tiden 8.5-
8.6.2020. Inga utlåtanden eller 
anmärkningar inkom över för-
slaget. Planens namn är Ändring 
av del av Korsnäs strandgeneral-
plan, Båsk-Felder. 

Fastigheterna ingår i den fast-
ställda strandgeneralplanen för 
Korsnäs. Fastighet Utterstenarna 

Ändring av del  
av strandgeneralplan

har beteckning RA (område för 
fritidsbostäder) och fastighet Las-
sas har beteckningen M (jord och 
skogsbruksområde) och LU2 (om-
råde för fiskehamn). 

Målsättningen med planlägg-
ningen är att flytta tre byggplat-
ser från Utterstenarna till Björk-
grund. Orsaken till flytten är bl.a. 
att det är betydligt svårare/mera 
kostsamt att bebygga området på 
Utterstenarna eftersom det ligger 
på en obebyggd holme. Området 
på Björkgrund är sedan tidigare 
utbyggt och till området finns be-
fintlig bilväg.

UTGÅNGSLÄGET PLANFÖRSLAG

RA
Område för fritidsbostäder.

LV-2
Område för fiskehamn.

M
Jord- och skogsbruksområde.

Gräns för strandgeneralplaneområdet.

Befintlig byggnadsplats.

Riktgivande placering för ny fritidsfastighet.

Markanvändningsreservation som upphör att gälla.

Beteckningar och bestämmelser:

Hamn och bryggområde med tillhörande lager- och parkeringsområden.
På området får uppföras bryggor och båthus.

Detta avser områden för fritidsbebyggelse med egen strand.
Byggnadsrätten och byggnaders antal och typ anges av
bestämmelserna i kommunens byggnadsordning.

Byggnaderna bör på byggnadsplatsen placeras så, att de har ett
gemensamt gårdstun och upptar högst 40 m strand, förutom då
speciella strandförhållanden kan föranleda att byggnadsplatsens strand
av naturliga skäl blir längre.

1. Byggnadernas högsta tillåtna våningstal är 1 ½.
2. Byggnadsrätten är i enlighet med vad som fastställs

i byggnadsordningen.
3. Byggnaderna bör placeras innanför trädgränsen.
4. Strandvegetationen på byggnadsplatserna bör hållas

i så orört tillstånd som möjligt.
5. Nybyggnaderna bör omsorgsfullt anpassas till 

landskapet och befintliga byggnaders byggnadssätt och stil.
6. Sådana byggnadskonstruktioner/-delar som kan ta skada av

fukt skall placeras minst +2,0 m (N60) över normalvattennivån. 
7. Generalplanen kan, med stöd av 74 § i markanvändnings- och

bygglagen, användas som grund för beviljande av bygglov.

Undantagslov
Nina Lågas har anhållit om un-

dantagslov i avsikt att ändra fri-
tidsbostaden till bostad för fast 
boende på del av lägenhet Nyst-
rand 4:139 i Molpe by på fast-
ställd strandgeneralplan.

Området är en del av strandge-
neralplanen och i planen har om-
rådet beteckningen RA (område 
för fritidsbostäder). Undantags-
lov söks för att byggplatsen finns 
inom RA.

Grannarna har inget att anmär-
ka på ansökan. Avståndet från all-
män väg till byggplatsen är ca 750 
m. Byggnaderna ansluts till Molpe 
vattens vattenledningsnät och av-
loppsvattnet leds till godkänt sys-
tem.

Tekniska nämnden föreslog för 
kommunstyrelsen att undantag 
kan beviljas med följande motive-
ring:

• Byggplatsen uppfyller de 
krav för ändring av fritids-
bostad/tomt till fast boende 
enligt kommunstyrelsens 
beslut från 2002.

• Egnahemshuset ansluts till 
Molpe vattens vattenled-
ningsnät och avloppsvattnet 
leds till godkänt system.

Kommunstyrelsen beslutade 
21.9.2020 bevilja undantagslov för 
Nina Lågas i enlighet med teknis-
ka nämndens förslag.

För ändring av fritidsbostad till 
fast boende bör bygglov sökas. Be-
slutets giltighetstid är 2 år, under 
vilken tid bygglov bör ansökas av 
tillsynsnämnden. Beslutet skall 
delges NTM-centralen.
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Uppgörandet av en delgeneral-
plan för Molpe-Petalax påbör-
jades 2013 och har varit en ge-
mensam planering i Korsnäs och 
Malax kommuner. Från en bör-
jan planerades för 37 vindkraft-
verk, men efter utkastskedet be-
stod parken av 15 vindkraftverk.

De utlåtanden och anmärkningar 
som inkom i utkastskedet har inte be-
mötts, eftersom Molpe-Petalax ströks 
i landskapsplanen etapplan 2 och 
projektet har inte kunnat förverkligas 
som sådant.

I och med att förutsättningar-
na ändrades, kan maximala antalet 
kraftverk inte bli mer än 9 stycken, 
eftersom området inte anses passa för 
vindkraft i större skala. Projektören/
ägaren Fortum Power and Heat Oy 
har funderat för egen del hur synergi-
effekterna i området bäst kan optime-
ras när vindkraftparken reducerats 
och bedömt att det är mer förnuftigt 
att enbart fortsätta i Korsnäs kommun 
där bolaget arealmässigt har ett stör-
re område till sitt förfogande. Fortum 
Power and Heat Oy förfogar dess-
utom över Granskog vindkraftpark 
som gränsar direkt till Molpe-Petalax 
vindkraftparks område.

Malax kommun har 9.12.2019 av-
slutat planläggningen för sin del.

Ett möte har hållits med Fortum 
Power and Heat Oy kring Molpe-
Petalax vindkraftspark om hur pro-
jektet kan förverkligas inom Korsnäs 
kommuns område, varvid man kon-
staterat att större ändringar av planen 
behöver göras. Därför vore det bäst 
att avsluta planeringen av Molpe-Pe-
talax vindkraftspark. För att för-
verkliga parken inklusive Granskog 
vindkraftspark med mindre än 10 
vindkraftverk, skall ett nytt planlägg-
ningsbeslut tas. Planläggningsproces-
sen bör tas om från en början.

Granskog vindkraftspark
Uppgörandet av en delgeneralplan 

för Granskog vindkraftspark påbör-
jades år 2013. Från en början pla-
nerades det för 5 vindkraftverk på 
området.

Molpe vindkraftspark
Granskog vindkraftspark grän-

sar direkt till tidigare Molpe-Petalax 
vindkraftspark och var från början 
med i landskapsplanen etapp 2. Om-
rådet togs bort ur landskapsplanen, 
eftersom området inte ansågs passa 
för vindkraft i större skala. I och med 
att förutsättningarna ändrats, kan 
inte maximala antalet kraftverk bli 
mer än 9 stycken med Granskog och 
Molpe-Petalax området tillsammans.

Ett möte har hållits med Fortum 
Power and Heat, som i dagsläget är 
projektör för Granskog vindkrafts-
park, kring hur projektet kan förverk-
ligas. Man har konstaterat att större 
ändringar av planen behöver göras 
och därför har man ansett att det är 
bäst att avsluta nuvarande planerings-
process. Ett nytt planeringsbeslut bör 
tas för området Molpe och Granskog 
vindkraftspark och planeringsproces-
sen tas om från början.

Delgeneralplan för Molpe vindkraftspark
Fortum Power and Heat Oy har in-

lämnat en anhållan om att planlägg-
ning inleds för att utarbeta en del-
generalplan för vindkraft för Molpe 
vindkraftspark /tidigare Molpe och 
Granskog).

I planläggningen prövas förutsätt-
ningarna för att uppföra 9 vindkraft-
verk på området.

De centrala målen med planlägg-
ningen är att för området skapa 
markanvändningsmässiga förut-
sättningar för att kunna anlägga en 
vindkraftspark, bedriva skogsbruk, 
bevara områdets användningsmöjlig-
heter som rekreations- och jaktom-
råde samt lösa trafikarrangemangen 

i området på ett ändamålsenligt sätt. 
Ett planläggningsavtal mellan 

Korsnäs kommun och projektören 
uppgörs. Projektören står för kost-
naderna för planläggningen. Korsnäs 
kommun ska godkänna den konsult, 
som projektören anlitar. Korsnäs 
kommun leder planläggningen av 
området.

Planen uppgörs som en delgeneral-
plan med rättsverkan och som grund 
för direkt beviljande av bygglov för 
vindkraftverk i enlighet med §77 a i 
MBL.

Kommunstyrelsen beslutade 
21.9.2020 att inleda planläggningen 
av Molpe vindkraftspark, godkänna 
avtalet mellan Korsnäs kommun och 
projektören, samt godkänna FCG 
som konsult. Korsnäs kommun leder 
planläggningen.

Program för deltagande och bedömning
I planläggningens inlednings-

fas utarbetas ett Program för del-
tagande och bedömning för Molpe 
vindkraftspark.

I programmet framkommer bak-
grunden till projektet, beslut, planpro-
cessen, vilka myndighetsutlåtanden 
som behövs och hur konsekvenserna 
bedöms samt en ungefärlig tidtabell.

Intressenterna bör informeras om 
att planläggningen inletts och PDB:n 
läggs till påseende så att intressenter 
ges möjlighet att uttala sin åsikt kring 
PDB:ns tillräcklighet.

Kommunstyrelsen besluta-
de 21.9.2020 att PDB:n för Molpe 
vindkraftspark framläggs till påseen-
de.

Planerat område för 
Molpe vindkraftspark.
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Delgeneralplanen för Korsnäs 
Poikel vindkraftspark godkändes av 
kommunfullmäktige 21.3.2016.

Planen har inte vunnit laga kraft ef-
tersom Vasa förvaltningsdomstol har 
upphävt kommunfullmäktiges beslut 
på grund av att det konstaterats jäv i 
beredningsprocessen.

Möte har hållits 26.8.2020 med 
bland annat Fortum Power and Heat 
Oy (arrendator av norra delen) och 
Eno (arrendator av södra delen) om 
hur vindkraftsparken kan förverkli-
gas. Då konstaterades att vindkraft-
verken i planen som upphävdes inte 
är ekonomiskt lönsamma i dagsläget, 
varför planläggningen kan avslutas. 
Skall planen förverkligas med större 
vindkraftverk behöver ett nytt plan-
läggningsbeslut tas och planlägg-
ningsprocessen bör tas om från bör-
jan.

Kommunstyrelsen beslutade 
21.9.2020 att planläggningsprocessen 
för Korsnäs Poikel vindkraftspark, 

Poikel vindkraftspark
som godkändes 21.3.2016 av Korsnäs 
kommunfullmäktige avslutas.

Ny planläggningsprocess inleds
Fortum Power and Heat Oy och 

Eno har inlämnat en anhållan om att 
planläggning inleds för att utarbeta 
en delgeneralplan för vindkraft för 
Poikel-området.

Fortum Power and Heat Oy har 
flertalet av arrendeavtalen på Poikel 
norra del och Eno har flertalet av ar-
rendeavtalen på Poikel södra del. En 
gemensam delgeneralplan görs för 
hela området. I inledningsskedet prö-
vas förutsättningarna för 4 + 4 vind-
kraftverk på området.

De centrala målen med planlägg-
ningen är att för området skapa 
markanvändningsmässiga förut-
sättningar för att kunna anlägga en 
vindkraftspark, bedriva skogsbruk, 
bevara områdets användningsmöjlig-
heter som rekreations- och jaktom-
råde samt lösa trafikarrangemangen 

i området på ett ändamålsenligt sätt. 
Produktionskapacitetens storlek 

medför eventuellt att en miljökonse-
kvensbedömning behöver uppgöras.

Ett planläggningsavtal mellan 
Korsnäs kommun och projektören 
uppgörs. Projektören står för kost-
naderna för planläggningen. Korsnäs 
kommun ska godkänna den konsult, 
som projektören anlitar. Korsnäs 
kommun leder planläggningen av 
området.

Planen uppgörs som en delgeneral-
plan med rättsverkan och som grund 
för direkt beviljande av bygglov för 
vindkraftverk i enlighet med §77 a i 
MBL.

Kommunstyrelsen beslutade 
21.9.2020 att inleda planläggningen 
av Poikel vindkraftspark, godkänna 
avtalet mellan Korsnäs kommun och 
projektören, samt godkänna FCG 
som konsult. Korsnäs kommun leder 
planläggningen.

Kungörelse

PDB:N TILL DELGENERALPLAN FÖR MOLPE VINDKRAFTSPARK
Korsnäs kommun kungör i enlighet med MBL 62 och 63§ och MBF 30§ att delgeneralplanen för Molpe vindkraftpark 
anhängiggörs och program för deltagande och bedömning ställs till påseende.

Kommunstyrelsen har under sitt sammanträde 21.9.2020 183§ beslutat att inleda planläggningen av Molpe vindkraft-
park. Molpe Vindkraft Ab/Oy (Fortum Power and Heat Oy) planerar en vindkraftpark bestående av 9 vindkraftverk söder 
om Molpe by. Delgeneralplanen uppgörs i enlighet med MBL § 77a-c och planläggningen styrs av Korsnäs kommun.

PDB är till påseende under 5.11–4.12.2020 i Kommungården och på följande länk:
https://www.korsnas.fi/wp-content/uploads/2020/11/Delgeneralplan-for-Molpe-vindkraftpark.pdf

Intressenter ges möjlighet att framföra åsikter över planen till Korsnäs kommun, Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs senast 
4.12.2020.

Korsnäs den 4.11.2020
Kommunstyrelsen

Korsnäs kommun
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Nu har kommunens utvecklingsprojekt ”Möjlig-
heternas Korsnäs” kunnat dra igång på allvar. Av 
12 sökande valdes slutligen PM Camilla Moliis till 
projektchef och hon påbörjade sitt jobb den 21 sep-
tember. 

Jobbet som projektchef går ut på att marknadsföra 
kommunen och få arbetsplatserna att öka genom att 
stöda företag som redan finns och locka nya företag 
att etablera sig i Korsnäs. Målet är att höja kommu-
nens attraktionskraft som boningsort, arbetsort och 
besöksmål. Man har budgeterat 50 000 euro per år i 
tre år.

- Projektet är indelat i fyra åtgärdshelheter, som alla 
syftar till att lyfta kommunen ur olika perspektiv, be-
rättar Camilla.

- Målsättningen är att satsa på kommunens befint-
liga invånare, locka nya invånare och nya företag till 
Korsnäs och göra Korsnäs mer attraktivt för turister.

Korsnäs kommun i blickfånget
Under sommaren genomförde kommunen en 

PR-kampanj i samarbete med Mediebyrån Bertills 
& Jung. Nu tar projektchef Camilla Moliis vid för att 
höja kommunens profil ytterligare med kampanjen 
”Korsnäs kommun i blickfånget” på facebook och 
instagram.

- Kampanjen syftar till att lyfta fram allt som finns 
i de olika byarna. Om kommuninvånarna mår bra, 
mår kommunen bra och man får en bra bild av kom-
munen, vilket är bra för företagsklimatet och turist-
sektorn, resonerar Camilla.

I kampanjen har man fokuserat på en by i gången 
och riktat en fråga om allt positivt som finns att be-
rätta om den byn. Engagemanget har varit överväldi-
gande och hundratals svar har influtit. Ursprungligen 
skulle kampanjen kombineras med byamöten, men 
pga coronapandemin har all aktivitet hittills skötts 
via internet. Förhoppningarna är ändå att kunna ord-
na byamöten i början av nästa år.

- Många önskemål har kretsat kring ordnande av 
nya och flera evenemang men också om att locka nya 
invånare till byarna, berättar Camilla.

Lediga hus i byarna
En annan kampanj, som ska inledas i vinter, är att 

kartlägga alla lediga, obebodda hus i kommunen för 
att initiera försäljning eller övernattningsmöjligheter. 
Dessutom borde all information om lediga lokaler 
och utrymmen för företagsverksamhet finnas lättill-
gänglig för alla intresserade. 

Den 19 november ordnar projektet ett webinari-
um/kurstillfälle om hur man som privatperson eller 
förening kan hyra ut sommarstugan eller en lokal för 
övernattning för besökare. Hur man kan utveckla ar-
bete på distans är ett annat tema, som Camilla pla-
nerar.

Hittills har projektet i huvudsak synts i olika di-
gitala kanaler, men Camilla hoppas att man till vå-
ren även ska kunna börja ordna fysiska möten och 
workshops.

”En självklar plats att bo, leva och verka på”
Projektet pågår till slutet av 2022 och vi kommer att 

få kontinuerlig information om aktiviteter och kam-
panjer i KorsnäsNytt. Men det gäller även att följa 
med kommunens kanaler på internet för att få den 
senaste informationen. 

- Slutresultatet av projektet är att Korsnäs ska upp-
levas som en självklar plats att bo, (upp)leva och ver-
ka i, konstaterar Camilla.

Camilla jobbar tidvis på distans, men har även ett 
kontor i kommungården. Vill man diskutera något 
med henne eller komma med nya idéer kan man slå 
en signal, skriva epost eller komma överens om ett 
fysiskt möte. Man når henne på telefon 050-5680 403 
eller 06-3479 133 eller via epost camilla.moliis@kor-
snas.fi

Camilla Moliis är utbildad pedagogie magister. 
Hon är född i Vasa men bosatt i Korsnäs kyrkoby se-
dan 2002. Senast har hon arbetat som internationell 
koordinator vid Yrkeshögskolan Novia. 

Text och foto: Kenth Nedergård

Möjligheternas KorsnäsMöjligheternas Korsnäs



KORSNÄSKORSNÄSNyttNytt

13

Jordbrukets beredskapskurs 25.11
Målsättningen är att bekantgöra deltagarna med
• Beredskap i allmänhet och livsmedelsförsörjningen 
som en del av försörjningssäkerheten
• Olika hot som riktas mot gårdar och beredskap på 
gårdsnivå
• Regional och lokal beredskapsplanering som görs 
av sådana aktörer som står jordbruk och gårdar nära

Under kursen får man tips på åtgärder man kan vidta 
på sin gård för att skydda sig mot olika störningssitu-
ationer?  

Föreläsare: Experter inom räddningsväsendet, el- 
och vattenförsörjning samt försörjningsberedskap

Kursplats: Du deltar i kursen på distans, tex hemifrån 
på din dator onsdagen den 25.11,  kl. 09.30-15.00.  

Anmälan: Anmälningslänk och mer information 
hittar du på länken https://koulutuskalenteri.mpk.fi/
Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/100851 

Sista anmälningsdag är måndagen den 23.11. Kursen 
är gratis.

Arrangör NTM-centralen i Österbotten i samarbete 
med Försvarsutbildningsföreningen MPK.  

Kommer du att skaffa djur eller har du häst?
Kom ihåg att du ska registrera dig som djurhållare 

och även djurhållningsplatsen om du skaffar något av 
följande djurslag: hästar, får, getter, fjäderfän (höns, 
gäss, kalkoner), svin (även minigris), bin, nötkreatur, 
växthushumlor, pälsdjur (mink, räv, sjubb) eller ka-
mel- och hjortdjur. 

Registreringen ska du göra oberoende av antal djur 
och användningsändamål, gäller även hobby-och 
sällskapsdjur

L
a
n

d
s
b
yg

d
s
k
a
n

s
l
ie

t
 in

f
o
r
m

e
r
a
r

Tilläggsinformation gällande hästar
Lagen om identifiering av hästar har ändrats på det 

sätt att även innehavaren och djurhållningsplatsen 
ska registreras i Livsmedelsverkets register. Detta ska 
göras trots att hästen är redan registrerad i Hippos 
eller i något annat hästregister. 

Om du har din häst i någon annans stall, så är det 
stallägarens djurhållningsplats som ska uppges av dig 
som äger eller besitter hästen.

Fyll i blanketterna  ”Anmälan om djurhållnings-
verksamhet” samt ”Anmälan om verksamhetsställe”.   
Inlämnas senast 30.12 till lantbrukskansliet.

Du kan begära och/eller sända in blanketter som 
bilaga till e-posten lantbruk@kfem.fi. Du kan också 
lämna blanketterna i kommunens postlåda eller läm-
na in dem till lantbrukskansliet. Blanketterna och 
mer information finns på Livsmedelsverkets hemsi-
dor: https://www.ruokavirasto.fi/sv/. 

 

Ring före besök!
Ring före ni kommer till lantbrukskansliet efter-

som kommungårdens dörrar hålls låsta och många 
av oss distansarbetar. Rekommendationen är att du 
bär munskydd när du besöker oss. Vi använder mun-
skydd när vi får besök. 

Lantbrukskansliets E-postadress 
När ni sänder blanketter/ansökningar m.m.   till 

lantbrukskansliet använd vår gemensamma epost 
kfem@lantbruk.fi. 
 
Kust-Österbottens samkommun 
Lantbrukskansliet i Korsnäs 
Tfn 0400-419517
e-post: lantbruk@kfem.fi
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Hösthälsningar från oss alla  Hösthälsningar från oss alla  
på Lärknäs och Annahemmetpå Lärknäs och Annahemmet

Hälsningar från Bukettens boende och personal 
Vi har fyllt vårt förråd med stickat 
som vanligt. Men pga. coronan blir 
vi tvungna att pausa årets Basar. 
Ni är ändå välkomna att beställa 
och köpa våra alster. Om du vill 
beställa, vänligen ta kontakt per 
telefon till: 
 
Buketten, måndagar-torsdagar kl. 
12-13 på tel.nr. 050-5463065 

Inkomna medel går till Bukettens 
silverstrå, som används till 
förmån för boendes rekreation, 
rehabilitering och sysselsättning.
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Helena Hemming jobbade inom butiksbranschen 
över 20 år. Arbetsuppgifterna med långa dagar och 
mycket lyftande och bärande i kalla utrymmen resulte-
rade i diskbråck och slutligen ryggoperation.

Eftersom det var otänkbart att gå tillbaka till det gamla job-
bet, beslöt hon att skola om sig till något hon alltid drömt om 
och varit intresserad av; någonting inom hälsa och välmående. 

Genast efter operationen med stygnen fortfarande kvar i ryg-
gen, for hon till Stockholm för att inleda sina studier till kost 
och näringsrådgivare. Hon skaffade sig en  ES-Teck scanner, 
med vars hjälp man kan analysera bl.a. vitamin och mieralbris-
ter, tarmen, elasticiteten i blodkärlen, och utgående från det ge 
detaljerade kostråd. Parallellt utbildade hon sig till yogamassör, 
vilket innebär djupmassage och stretch av hela kroppen.

Följande skede var att börja med lymfabehandling. Efter ge-
nomgången utbildning kan hon nu även använda titeln lymf-
massör. Hennes vägg är full med diplom och gemensamt för 
dem alla är att utbildningarna skett i Sverige och de komplet-
terar varandra.

- Nu efteråt har jag förstått hur allt hänger ihop. För att krop-
pen ska må bra, behöver lymfsystemet fungera. Och för att det 
ska fungera bör man få i sig rätt kost och då bör man äta rätt 
mat och även andas rätt, konstaterar Helena.

Maskinell lymfabehandling
Lymfabehandlingarna utgör idag merparten av hennes verk-

samhet. Enkelt sagt innebär ett trögt lymfsystem bekymmer 
med att kroppens reningsverk inte fungerar som det ska. Detta 
leder till att olika slaggprodukter lämnar kvar i kroppen, vilket 
leder till svullna, trötta värkande ben. I värsta fall börjar det 
värka i lederna.

Lipödem är något som dom flesta inte känner till, men som 
många lider otroligt mycket av. Det får man aldrig bort, men det 
underlättar mycket med ett fungerande lymfsystem. Problemen 
börjar ofta vid hormonella förändringar som pupertet, gravi-
ditet, p-piller och till sist vid klimakteriet, så man förstår att 
det mest drabbar oss kvinnor. Orsakerna kan var många olika; 
genetisk, fel kost, stillasittande arbete, stress,  och till följd av 
genomförda operationer. 

- Jag brukar rekommendera en första grundbehandling på 90 
minuter, där vi också går igenom vad kunden själv kan göra, 
informerar Helena. 

- Sedan fortsätter vi med en behandling i veckan i sex veckor. 
Då brukar oftast kunden att se och känna ett verkligt resultat. 
Därefter är det upp till var och en hur ofta man vill underhålla 
det. 

Lymfmassage innebär att man försöker få igång kroppens 
egen reningsfunktion, så att överflödig vätska lämnar kroppen, 
vilket leder till  minskad svullnad ,ökad rörlighet och bättre väl-
mående. Lymfsystemet är en viktig del i immunförsvaret också. 
Behandlingen är helt frivillig och bör göras regelbundet för att 
ge effekt.

Helenas Hälsohörna har kommit till Korsnäs

Speciellt stolt är hon över sin ”BODY SHAPE ” maskin för 
maskinell lymfabehandling.

- Den här maskinen är den enda i sitt slag i hela Finland, be-
rättar hon stolt.

- Det finns många lymfamassörer i Finland, men Body Shap-
en är jag ensam om. Den innebär att jag kan erbjuda effektiv 
helkropp lymfbehandling både manuellt och maskinellt för 
mina kunder.

Kroppsscanning
Genom analys av resultatet, får man information om eventu-

ell näringsbrist och hur den kan åtgärdas. 
- För bra resultat krävs att kunden själv vill genomföra en för-

ändring, förklarar Helena.
- Jag testar kroppen, stoppar nuvarande beteende och föreslår 

nödvändiga förändringar för att kroppen ska börja må bättre. 
Att äta rätt är viktigare än många förstår. Felaktig kost är bo-

ven till mångas kroppsbekymmer idag. Kroppens microbiom 
och PH-värde mår inte bra av dålig kost.

- För mycket intag av mjöl, socker ,mjölkprodukter  och halv-
fabrikat, leder till att kroppen inte mår bra, och därmed inte 
heller reningsverket, menar Helena.

Helena förmedlar biologiska kosttillskott, som hon rekom-
menderar framom olika syntetiska preparat, som är rätt vanliga.

Mottagning i Korsnäs
Helena Hemming har haft mottagningsutrymmen i åtta år 

tillsammans med ett tiotal andra terapeuter i hälsobranschen 
vid Wasa Wellness i Vasa. Från och med hösten 2020 kan Hele-
na även erbjuda behandlingar i Korsnäs. Tillsammans med sin 
sambo Jan-Erik har hon renoverat en källarlokal vid Västanlid. 
På måndagar och fredagar tar hon emot kunder i Korsnäs. Öv-
riga dagar finns hon i Vasa. Hennes kunder kommer från områ-
det mellan Larsmo och Krisinestad och de kan således välja den 
närmaste behandlingspunkten.

Den, som vill veta mera och kanske testa Helenas hälsotjäns-
ter, hittar mer info på https://www.helenashalsohorna.fi/

Text och foto: Kenth Nedergård

Helena Hemming vid sin ”Body Shape” lymfa-
behandlingsmaskin, den enda i Finland.
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Söndagen den 4 oktober kunde Christoffer Bergman 
slutligen öppna sitt gym i Korsnäs. Egentligen borde 
öppningen skett redan i september, men tyvärr hade le-
veransen av en del av utrustningen fördröjts pga coro-
napandemin. Utrustningen kom i början på oktober 
och efter några dagar av intensivt talko kunde dörrarna 
öppnas på söndagseftermiddagen.

Christoffers gym - PB - finns på samma plats som det 
föregående gymmet, men lokalen är helt ombyggd. Alla 
mellanväggar är borttagna för att skapa ett större öppet 
rum, som möjliggör både gruppträning och träning på 
egen hand. Utrustningen är ny och väldigt mångsidig.

Längs väggarna finns många olika redskap med tydliga 
instruktioner hur de ska användas. Mitt i rummet finns 
ställning för armklättring. Vid ena väggen finns en stor 
ställning med olika vikter och hantlar. Vid en annan vägg 
finns en metallsläde som ska dras och skjutas på en matta.

- Släden och mattan ger en väldigt effektiv träning. De 
ger både ”flås och styrka” och är bra för hela kroppen, 
konstaterar Christoffer, som verkar nöjd med hur lokalen 
har utformats till slut.

- Här finns både nytt och gammalt, och huvudsaken är 
att det känns fräscht och all utrustning hålls i skick.

Träning alla dagar i veckan
För att få träna i gymmet måste man bli medlem. Det 

finns olika nivåer för 
den som vill träna solo 
eller vill delta i ledda 
träningar. Dessutom 
finns det familjepaket 
för familjer med flera 
tränande medlemmar. 

Ledda träningar för 
grupper ordnas två 
kvällar i veckan; mån-
dagar, torsdagar och 
söndagar. Dessutom 
ordnas olika kurser via 
MI samt för olika före-
tagsgrupper. Christoffer 

leder de flesta gruppträningarna, men till sin hjälp för en 
del kurser har han Nadja Söderholm.

Den, som önskar ett personligt uppbyggt träningspro-
gram, kan anlita Christoffer som personlig tränare. Dess-
utom säljer han olika typer av kosttillskott, som hjälper till 
för den som vill träna ambitiöst.

- Gymmet är öppet mellan kl. 5.00 på morgonen och 
24.00 på kvällen. Alla medlemmar får en kod, som de ska 
använda när de vill komma och träna, berättar Christoffer.

Hälsofrämjande verksamhet
Christoffer Bergman har studerat idrott och hälsopro-

motion vid Yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors. Han 
hann jobba två år på förra gymmet i Korsnäs, innan han 
fick förfrågan om att ta över hela verksamheten, vilket han 
inte var sen att nappa på. Han har även tränat och tävlat i 
styrkelyft sedan 15-årsåldern, men den karriären har han 
lagt på hyllan, och satsar numera på hälsofrämjande trä-
ning.

- PB ska fungera som både hälsofrämjande verksamhet 
och en plats för muskelbyggande, påpekar Christoffer.

- Den grundläggande målsättningen är att folk får bättre 
hälsa.

För att upprätthålla hälsan, kan det räcka med träning 
1 kväll i veckan. Men för att märka någon skillnad med 
träningen, bör man satsa minst 2-3 ggr/vecka.

Christoffer förespråkar stående träning innehållande 
olika varierande övningar.

- Övningarna kan kännas lite svårare, men är samtidigt 
mer effektiva. Genom att kombinera styrka och balans, 
aktiverar man fler muskelgrupper i varje övning!  

Tryggt att träna
I coronatider finns många direktiv, som ska följas. Men 

genom noggrann desinficering av utrustning, handtvätt 
och begränsad verksamhet, ska det kännas tryggt att trä-
na.

Ännu väntar Christoffer på beställd utrustning, som 
han hoppas ska anlända inom kort. Följande målsättning 
är att till sommaren kunna utvidga verksamheten utom-
hus, kanske genom att skapa någon typ av utegym utanför 
lokalen.

Närmare info om PB hittar ni på hemsidan  
https://proteinandbiceps.fi/ 

Text och foto: Kenth Nedergård

Nytt gym i kyrkbynNytt gym i kyrkbyn

Christoffer Bergman 
demonstrerar släden 
och mattan.
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Framförallt de rådande undantagsförhål-
landena under den här våren, sommaren 
och hösten har försatt många företag i 
svårigheter, men motsvarande kan hända 
även i så kallade normala förhållanden.

Om pengarna börjar ta slut och företaget har 
likviditetsproblem, vad ska man göra för att 
fixa läget?

–  Det viktigaste är att genast göra något och 
inte sitta och vänta på ett mirakel. Emellertid 
ska man inte fatta förhastade beslut, påminner 
direktör för företagstjänster Kjell Nydahl och 
listar sina bästa tips:

• I en akut kassakris lönar det sig alltid att först 
kontakta sin egen bank. Banken kan till exem-
pel ge förlängning av återbetalningsperioder.

• Följ noga inköps- och försäljningsreskontran 
och gör upp en realistisk kassaflödesberäk-
ning. Nu är det oerhört viktigt att se till att 
alla utestående fordringar inkasseras. Be din 
bokföringsbyrå om en rapport på företagets 
situation. En månatlig rapport är ett måste för 
noggrann uppföljning.

• Om räkningarna hopat sig, men du behöver 
mera betalningstid, kontakta varuleverantö-
rerna och andra fakturerare och diskutera en 
betalningsplan. Kunde det vara möjligt att för-
länga betalningstider? Var öppen och ärlig och 
berätta om din situation. Fråga om det är möj-
ligt att få tillfälliga prisnedsättningar.

• Konkurrensutsätt upphandlingar och varuleve-
rantörer. Långvariga leveransförhållanden är 
alltid värdefulla, men i en svår kassasituation 
gagnar det mera att få nödvändiga varor, ma-
terial och annat tillbehör förmånligare. Genom 
att konkurrensutsätta regelbundet får du en 
bättre uppfattning om prisnivån och kan fatta 
beslut därefter.

• Skär genast ner på alla onådiga kostnader. Gå 
igenom varje kostnad och beställning och fun-
dera ifall det är möjligt att klara sig utan den, 
alltså ifall de verkligen är nödvändiga för fö-
retagets verksamhet för tillfället. Tjänster och 
beställningar kan pausas och tas i bruk igen, 
när situationen är bättre.

• Red ut din lagersituation. Lagervärdet får inte 
vara större än företagets omsättning. Fundera 
genast hur man kunde sätta fart på lagerom-

sättningen  och på det sättet minska på lagret. 
Rabattförsäljningskampanj kanske? Om varor-
na hotar att samlas i lagret, lönar det sig mera 
att sälja än låta dem stå i hyllan, även om täck-
ningen blir liten.

• Har ditt företag en hyreslokal? Om hyran utgör 
en betydande del av företagets kostnadsstruk-
tur, lönar det sig att kontakta hyresvärden. 
Kunde det vara möjligt att få tillfällig hyresned-
sättning?

• Ifall behovet för arbetskraft i företaget är till-
fälligt eller permanent nedsatt, måste man 
överväga permittering av personalen. Kunnig 
arbetskraft är viktigt för företaget, men företa-
gets nedsatta betalningsförmåga måste bätt-
ras genom att permittera permanent personal. 
Anställda på prövotid måste omedelbart sägas 
upp, visstidsanställningar förlängs inte.

• Satsa på de största kunderna, erbjud dem ak-
tivt nytt och mera. Bli en ihärdig försäljare och 
effektiv marknadsförare. Se till att ditt kundre-
gister är uppdaterat så att du är medveten om 
dina kunders tidigare beställningar och behov. 
Rikta din marknadsföring enligt det.

• Bli inte ensam! I en svår situation får man stor 
hjälp av en opartisk samtalspartner. Boka tid 
hos en företagsrådgivare, så kan ni tillsam-
mans gå igenom företagets situation och fun-
dera på de rätta lösningarna.

Ett webinarium om ämnet är på komman-
de på svenska 2.12 och på finska 1.12. Kolla 
www.vasek.fi för mera information.

Hur fixa läget när pengarna börjar ta slut?  Hur fixa läget när pengarna börjar ta slut?  
– Företagsrådgivarens 10 tips– Företagsrådgivarens 10 tips
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Pga den globala pandemin som råder, såg det i 
somras ut som om det förelåg risk för att en del av 
Finlands säsongsarbetskraft skulle utebli. Detta 
kunde medfört att en stor del av bären lämnat i 
skogen, eftersom säsongsarbetskraften har en 
erkänt stor del i att bär, såsom blåbär och lingon, 
blir plockade. Därför sökte Finlands svenska 4H om 
medel från Jord- och skogsbruksministeriet för att 
kunna stöda 4H-föreningar att starta bärstationer 
och på så vis samtidigt kunna sysselsätta ungdomar 
att sköta om stationerna. 4H-föreningarna i Korsnäs, 
Korsholm, Vörå och Pedersöre nappade på idén och 
köpte således upp lingon under ca en månads tid i 
höst.

I Korsnäs skötte Alma Södergran om bärstationen, 
som förlades hemma på familjens gård.  Familjen 
har utrymmen i uthuslängan som visade sig 
lämpliga för verksamheten. Tre kvällar i veckan, 
ett par timmar per gång, var Alma i beredskap att 
ta emot lingon. Bären togs emot av såväl ung som 
gammal och glädjande nog nappade även en del 
barn och unga på att plocka bär för att förtjäna 

en slant. Totalt i de fyra 4H-föreningarna togs 
emot 2.986 kg lingon, varav 1.077,9 kg vägdes in i 
Korsnäs. Responsen som Alma fick från plockarna 
var att det var bra att 4H köpte upp lingon, så att 
bären inte lämnade i skogen och själv tyckte hon 
det var en trevlig erfarenhet att pröva på något nytt. 
För Korsnäs 4H:s del var en delorsak att nappa på 
projektet möjligheten att kunna erbjuda en ungdom 
sysselsättning samtidigt som Bärplocket gav 
extra synlighet. Därtill fick föreningen stöd för de 
omkostnader som bäruppköpet föranledde.

Alma är sedan tidigare bekant i 4H-sammanhang. 
Alma har två år i rad fungerat som en av hjälpledarna 
på Matskolan i Korsnäs. Därtill har hon tillsammans 
med Amanda Holtlund och Faruk Hodzic dragit två 
evenemang under hösten, ”Afrikas stjärna” och 
”Fångarna på fortet”.

Bärplocket-kampanjen var ett passande projekt för 
4H, eftersom det för samman delar som 4H annars 
också jobbar med, dvs. sysselsättning, skog och att 
ta tillvara naturens resurser. Stödet för Bärplocket 
från Jord- och skogsbruksministeriet gäller åren 
2020-2021, sålunda kommer Finlands svenska 4H 
även nästa år stöda ett antal 4H-föreningar att öppna 
bärstationer för att köpa upp lingon.

Text och foto: Petra Sundholm

Bildtext: Alma Södergran vid bärstationen på familjens gård i Korsnäs.Bildtext: Alma Södergran vid bärstationen på familjens gård i Korsnäs.

4H-föreningarna i Korsnäs, Korsholm, Vörå och Pedersöre har sysselsatt ungdomar med 
bäruppköp via lokala bärstationer i höst.
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4H:s fototävling avgjord4H:s fototävling avgjord
Under sommaren utlyste Korsnäs 4H en fototävling med temat ”Mitt sommarlov” för barn mellan 7-12 år. Deltagarna 

skulle skicka in tre bilder var och tävlingen lockade nio stycken unga att delta. I september samlades juryn, bestående av fo-
tograf Valeria Kayava, Korsnäs 4H:s viceordförande Amalia Kulp och verksamhetsledare Petra Sundholm, för att gå igenom 
bidragen. Pga det rådande Corona-läget har vi inte kunnat ordna prisutdelningen i skolorna på det sätt vi hade hoppats på, 
nämligen under en morgonsamling. Därför har prisutdelningen skett via enskilda utdelningar. Vi vill iallafall presentera 
bidragen för Korsnäsnytts läsare, för att allmänheten ska få ta del av de fina bilderna!

1:a pris går till Emma Vägar, 9 år för bilden  
”En härlig solnedgång i juli”. 
Juryns motivering: bra komposition, ”många bilder 
i bilden”, fina färger, dramatik, idé om bilden som 
väcker frågor; vart, vem? 
Emma får ett presentkort på en fotosession med 
Valeria Kayava.

2:a pris går till Olivia Östring, 10 år för bilden 
”Blomman”.
Juryns motivering: minimalistisk, enkelt men 
vackert, kombination av skärpa och icke skärpa, 
effektfullt. 
Olivia får ett presentkort till Strand-Mölle.

3:e pris går till Amanda Aspbäck, 10 år 
för bilden ”Min kanin Snövit”.
Juryns motivering: skickligt fångat 
kaninen i rätt ögonblick, svårt att 
fånga djur i rätt stund, en bild man blir 
glad av. 
Amanda får ett produktpaket från 
Dermoshop.

HedersomnämnandenHedersomnämnanden
Hedersomnämnanden går till följande bidrag, utan inbördes ordning:

Felicia Nyståhl, 
12 år för bilden 
”Eld”

Frida Överholm 12 år 
för bilden ”Mamma 
Mygga”

Mathilda Aspbäck, 
12 år för bilden 
”Harrström 
simstrand”

Sofia Rönnholm, 8 år för 
bilden ”Blåvinge”

Theo Nyståhl, 8 år för 
bilden ”Soldis”

Tindra Juthström, 12 år för 
bilden ”Fiske”

Priser går även till hedersomnämnandena. Vi tackar för alla fina tävlingsbidrag och även ett stort tack till Er som 
sponsorerat priser: Valeria Kayava, Strand-Mölle, Dermoshop, Korsnäs Blomster, Korsnäs Apotek, Korsnäs Sale, 
FotoQuick och LokalTapiola.

Text: Petra Sundholm
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De traditionella sommarföretagen inom 4H, där 
barn i lågstadieåldern sysselsätter sig med varieran-
de uppgifter i hemmen under sommaren och bokför 
i häften, har ledsamt nog under flera år minskat i 
popularitet inom hela 4H-organisationen. Men inget 
ont som inte för något gott med sig! Den rådande 
Corona-epidemin som föranlett att allt mer tid till-
bringats hemma, gjorde att sommarföretagen ökade 
i popularitet den gångna sommaren. Undertecknad 
hoppas naturligtvis att vi även nästa sommar ser ett 
stort intresse för sommarföretagen!

Junioruppgift riktar sig till barn upp till 10 år och 
där kan man enkelt kryssa i rutfält inom områdena: 
matlagning och bakning, djur, trädgård och odling, 
natur och miljö eller övrigt. Populärast detta år var 
temat djur, matlagning och bakning fortsatte att 
vara populärt precis som natur och miljö. Trädgård 
och odling var ett område som detta år hade växt i 
popularitet jämfört med tidigare år, vilket värmer en 
trädgårdsmästares hjärta! Min 4H-uppgift riktar sig 
till barn över 10 år och där fyller man i noggrannare 
vad man jobbat med, tid och eventuella utgifter och 
inkomster. Även här kan jag notera en klar ökning 
vad gäller trädgårdssysslor. Alla barn som lämnat in 
sina företagshäften efter sommaren får pris (utan in-
bördes ordning), i år i form av olika, trevliga uppgifts-
böcker, som förhoppningsvis kommer väl till pass när 
vi kanske fortsättningsvis tillbringar mer tid hemma.

Även solrostävlingen lockade fler deltagare detta år. 
Till solrostävlingen mäts den högsta solrosen samt 
omkretsen av den största frökakan och dessa båda 
mått slås ihop för att få ett resultat. De tre barn som 
odlat de största solrosorna samt deras resultat detta 
år var följande:

1. Matheo Mannfolk, 10 år: 350+12=362 cm
2. Sofia Rönnholm, 8 år: 310+20=330 cm och
3. William Snickars, 9 år: 210+10=220 cm

Grattis till vinnarna! Olika trädgårdsrelatera-
de produkter levereras direkt till vinnarna, efter-
som vi i år inte kan hålla en traditionell prisutdel-
ning i skolorna. Samma förfarande gäller även de 
som lämnat in sina företagshäften. Solrosresulta-
ten har även meddelats till Finlands svenska 4H 
och vem vet, kanske Korsnäs 4H även utmärker sig 
i toppen bland de största solrosorna inom Fs4H?  
Tack till Er alla som haft sommarföretag och deltagit i 
solrostävlingen i sommar! 

Text: Petra Sundholm
Foton: Maria Mannfolk

KlubbinfoKlubbinfo
I skrivande stund vet vi inte när vi kan åter-

uppta klubbverksamheten pga den rådande epi-
demin. Vi informerar när vi kan återuppta verk-
samheten, förhoppningsvis är den redan i gång 
när Korsnäsnytt utkommer. Vid frågor, vänligen 
ta kontakt på mail: petra.sundholm@fs4h.fi eller  
telefon: 045-876 48 38.

Matheo Mannfolk har varit en flitig odlare Matheo Mannfolk har varit en flitig odlare 
under sommaren. Skörden av zucchini under sommaren. Skörden av zucchini 
blev speciellt god och på bilden visar blev speciellt god och på bilden visar 
Matheo upp ett välväxt exemplar.Matheo upp ett välväxt exemplar.

Sommarföretag och solrostävlingSommarföretag och solrostävling

Matheo Mannfolk lyckades odla de största Matheo Mannfolk lyckades odla de största 
solrosorna inom Korsnäs 4H sommaren solrosorna inom Korsnäs 4H sommaren 
2020.2020.

Gilla oss påGilla oss på
www.korsnas.fs4h.fiwww.korsnas.fs4h.fi

KORSNÄS 4 H KORSNÄS 4 H 
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IF FYREN INFORMERAR
Prisutdelning

IF Fyren friidrott har delat ut pokaler och stipendier 
för sommarens fina resultatskörd.

Hela 39 pris utdelades. Andelsbankpriset för Fyren 
bästa prestationer tilldelades Joel Blomqvist för FM 
silvermedaljen i diskus för P-14 år och Casper Holm 
för FM bronsmedaljen i terränglöpning för P-13 år.

Fyrens medaljsaldo i DM tävlingar blev 20 st, 7 
guld, 9 silver och 4 bronsmedaljer.

Amanda Vesterback har även hon gjort fina resul-
tat i sommar. Klubbrekord i diskus för F-12 år med 
resultatet 28.27.

Avslutningen på säsongen 
2020 blev helt annorlunda än 
någon annan säsong. P.g.a. 
Covid 19 inställdes den sista 
hemmamatchen mot Sporting 
Kristina. Den blev till slut bety-
delselös i fråga om tabellpla-
cering så därför var det ett lätt 
beslut att ta. Korsnäs FF vann 
då det nedre slutspelet i divi-
sion tre och får nu börja inrikta 
sig på en ny förhoppningsfull 
coronafri säsong 2021. Med 
resultatet 5 vinster, 3 oavgjorda 
och 5 förluster, sammanlagt 
18 poäng på 13 matcher, får vi 
nog vara nöjda. Publiken fick 
se många fina och spännande 
drabbningar. 
Inför nästa säsong blir det 
förstås också nya utmaningar. 
Korsnäs FF kunde inte bemöta 
Tomislav Krstevskis krav, utan 
samarbetet med honom som 

Korsnäs FF herrar
tränare har avslutats. Samtal förs 
dock med en potentiell ny trä-
nare för nästa år och detta borde 
klarna inom en snar framtid.
Andra laget gjorde också en helt 
godkänd insats i division 6. Med 
14 poäng på 11 matcher slutade 
laget på en sjunde plats i serien 
med tolv lag. Det goda med denna 
säsong var också att så många 
spelare deltog i andra laget.

Inför nästa säsong behövs ju 
som vanligt en hel del med 
pengar. Och vi börjar genast i 
november med försäljning av jul-
kalendern. Dessutom kommer vi 
i höst och vinter att ha ett lotteri 
med fina vinster. Dessa lotter 
kommer också till försäljning 
snarast.

Börje Maars

Årets supporter
Sektionen valde vid sitt möte Linda Backgren-Holm 
till årets supporter. Nämnas kan att Linda tog guld i 
terräng DM i klassen D-45 år. 

Pappersinsamling
Resultatet för IF Fyrens sista pappersinsamling blev 
14.800 kg !

          Casper Holm          Joel Blomqvist   Linda Backgren-Holm          Casper Holm          Joel Blomqvist   Linda Backgren-Holm

Foto: Roger Bergström
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BALTIKUMVÄNNERNAS 
KLÄDINSAMLING - LOPPIS  

 

vid Gruvan - Gruvvägen 28 - i Korsnäs 
 

är öppna tisdagar kl. 13.00–18.00 
 

fram till den 1 december 2020. 
 

Julpyntet är framplockat 
 

Insamlingen av glasögon och solglasögon fortsätter. 
 

Kontant betalning (inte kort) 
 
 

Mera information ger Anna-Mi Björkqvist 050 3638056. 
 

Baltikumvännerna r.f.  
                    

Hur hyra ut
ett ledigt rum?
Har du ett extra rum eller en ledig stuga? Funderar du på att
hyra ut utrymmet för övernattning? 

Välkommen att lära dig mer:

1199..1111 kkll.. 1188--2211
MMeeddvveerrkkaannddee:: 

Sonja Rosbäck, frilansjournalist och pensionär  
Tomas Hansson, ordförande för Harrström UF
Anders Sjöberg, försäljningschef, LokalTapiola

Tillfället hålls via Zoom.

Anmäl dig senast 1177..1111 till projektchef Camilla Moliis: 
camilla.moliis@korsnas.fi

#möjligheternaskorsnäs

KoFFs julkalender
Årets fina julkalender med goda 
vinstmöjligheter finns till salu.
Köp julkalendern och stöd före- 
ningens verksamhet!

Årskurs 5-6 i Korsnäs kby skola planerar ett luciatåg 
11.12, håll utkik efter närmare info. 

Lucia i Korsnäs kyrkoby

Är du en IT-kunnig person som kan tänka 
dig att dra en eller flera kortare kurser i 
bl.a. hur man hanterar en smarttelefon 
eller surfplatta? Hör då av dig till Malax-
Korsnäs MI så funderar vi vidare. Kurserna 
hålls i Korsnäsområdet. 

Vi på kansliet blickar framåt mot en ny vår 
och vi är i full gång med kursplaneringen. 
Har du tips eller önskemål på kurser vi 
kunde ordna så hör gärna av dig.
Tfn 040 650 8100 eller mi@malax.fi
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November månads utställning:
Stickade och virkade barnfiltar av donerade 
garner, Helena Sten. 

Adventskalender
BUU-klubbens advent-
skalender kan hämtas 
från biblioteket!

Teater
Bladis pojkan, turnébesöket inställt! Spelas 
på teaterns stora scen i december.
Det osynliga barnet kommer att spelas även 
nästa år.

Inställda evenemang
Bibliotekets evenemang är inhiberade under 
resten av året.
Följ med bibliotekets lästips och allmänna 
information på facebook!

Öppethållningstider
Biblioteket har normal öppethållning. Väl-
kommen att låna böcker, tidningar, filmer!
Du kan också låna e-böcker och ljudböcker 
på www.fredrikabiblioteken.fi 

Biblio
E-bokstjänsten Elib har bytt namn till Biblio. 
E-böckerna och e-ljudböckerna hittar du nu 
på den nya adressen fredrika.bibliolibrary.fi 
eller i appen Biblio.
För att ta del av Biblios utbud behöver du ett 
lånekort till något av Fredrikabiblioteken och 
en pin-kod. Hämta pin-kod i biblioteket eller 
ring 06 3479140 (biblios logo bif)
Om du sedan tidigare använder appen Biblio 
i din telefon eller surfplatta kommer du att 
behöva logga ut och logga in igen en gång, 
för att kunna fortsätta använda tjänsten. När 
du loggar in i appen ska du nu välja Fredrika i 
listan över bibliotek (inte Vasa stadsbibliotek 
- Fredrikabiblioteken som tidigare)
Fr.o.m. 1.10.2020 är gränsen för lån i Biblio 8 
lån per kalendermånad.
Läs mer om e-böcker på www.fredrikabiblio-
teken.fi

Viddla.fi
På tjänsten www.viddla.fi 
kan du se tre filmer gratis per 
kalendermånad! Nya filmer 
läggs till varje vecka.
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Bokbussen 
Bokbussen kör varannan udda vecka 
Tidtabell augusti-juni, tillsvidare:

Måndag
• Molpe skola  9.00-9.40
• Taklax skola  10.00-11.00
• Molpe daghem, Industricentralen  12.10-13.20
• Molpe Banken  13.25-15.30

Tisdag
• Harrström daghem  13.30-14.00
• Viitaniemi  14.30-15.00
• Träskvik  15.10-15.30
• Tuvängsvägen  15.40-16.00
• Hienobacken  16.10-16.30
• Taklax fd mejeri 16.40-17.10
• Harrström  17.20-18.00
• Helenelund  18.10-18.50
• Harrström Norras  19.00-19.20
• Edsvik  19.30-19.45
• Edsvik Tuure  19.50-19.55

Onsdag
• Buketten  14.45-15.15
• Snickarbacken  15.35-15.50
• Smedbacken  16.00-16.20
• Strandmossa  16.25-16.35
• Brännback  16.40-16.50
• Solvingsback  16.55-17.05
• Bjurbäck  17.15-17.30
• Korsbäck  17.40-17.55
• Råbacka  18.00-18.15
• Molpe skola  18.25-19.45

Torsdag
• Kottebo daghem  9.00-9.30

Bokbussens tidtabell  
har förnyats! 

Biblioteks-, kultur- och fritidssektionen besluta-
de om ny tidtabell 8.10. 2020. Fortsättningsvis gäl-
ler att bussen trafikerar udda veckor.

Nya hållplatser: 
tisdag   Harrström Norras kl. 19.00-19.20
              Edsvik Tuure kl. 19.50-19.55
onsdag   Solvingsback kl. 16.55-17.05
          Råbacka kl. 18.00-18.15
Hållplatsen vid Lärknäs faller bort under byggti-

den. Biblioteksservicen kommer att skötas på annat 
sätt i samråd med boendenas personal.

Måndagar stannar bussen vid Molpe Banken ända 
till kl 15.30 Ändringarna innebär små justeringar 
även på övriga hållplatser så kolla tidtabellen till ex-
empel genom att ringa biblioteket. 

Nya tidtabellen delas ut både i bokbussen och i bib-
lioteket. 

Fortfarande gäller att alla kan besöka bokbussen 
vid vilken hållplats som helst under rutten!

Lions stipendiaterLions stipendiater

Korsnäs Lions har beslutit om utdelning av 
årets stipendium. Sammanlagt delar Korsnäs 
Lions ut 2100 euro i stipendier. 

Följande studerande får var sitt stipendium 
á 50 euro i höst: Simon Back, Elias Bäckman, 
Alice Granholm, Ida Granholm, Linnéa Gra-
nholm, Hugo Helenelund, Robin Holtlund, 
Emma Häggdahl, Emily Häggdahl Lund, Zach-
arias Häggdahl Lund, Benny Lindeqvist, Joel 
Lindholm, Lucas Långström, Ida Mannfolk, 
Samuel Matkoski, Elias Mattans, Karolina 
Mattans, Janice Mattlar, Josefine Mattlar, 
Anna Nguyen, Jakob Nilsson, Anders Nordmyr, 
Alexander Norrdahl, Dennis Nygran, Kasper 
Nygran, Nicoline Nystrand, Richard Panto-
lin, Elin Rosendahl, Emil Rosendahl, Mathias 
Rönnholm, Simon Sandholm, William Sebbas, 
Tomi Sjödahl, Johanna Sohlström, Axel Sten, 
Elvira Söderlund, Christoffer Törnroos, Andrea 
Westerdahl, Lucas Westerholm, Linda West-
man, Amanda Åkersten och Jasmine Östling.
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Korsnäs församling informerar
Cykeldagen 28.9
Den 28.9 cyklade 15 deltagare med Guy Kronqvist i spetsen 
runt en del av Korsnäs. Turen gick först till Korsbäck grillkåta, 
där Peter Hofman hade grillat korv åt deltagarna och Hanna 
plockade fram kaffet, samtidigt som hon konstaterade att: 
”oj vilka hurtiga cyklister det finns i församlingen”! 
Därefter fortsatte vi till Taklax och Farbas kors. Jag hade 
tidigare felaktigt påstått att han var en okänd soldat, men 
någon soldat var han nog inte (eller så en mycket okänd 
sådan som Guy sade) men Guy kunde berätta andra 
intressanta detaljer om honom. 
Därefter cyklade vi hemåt, medan deltagarna funderade 
på vart vi skulle cykla nästa gång? Så Tack till alla som var 
med, det där gör vi om, och hoppas att ännu flera då är 
intresserade!

Verksamheten fortsätter
Högmässor, söndagsskolor, Jan-Olas grupper  fortsätter!
Träffpunkt i Taklax bönhus varannan tisdag kl.14-16.00, 
nästa gång 24.11
Kyrkans barntimme i Taklax bönhus varje tisdag kl.18-19.00

Motion & Mission
Finska missionssällskapets koncept; Mission och motion 
börjar i Korsnäs. Detta innebär att vi har en kort samling, 
bön och kollekt (valfri summa) för missionen, därefter 
gemensam promenad ca 45 minuter. Sedan blir det kaffe 
och samling för alla, även för de som inte vandrat, ca en 
timme. 
Enligt följande: Fredag 27.11, två grupper:  kl. 10-12 Harr-
ström (Uf) och kl. 13-15.00 Molpe bönhus 
Varannan måndag kl.10-12 från församlingshemmet I 
Korsnäs, nästa gång 23.11
Varannan torsdag kl.10-12 i Korsbäck, nästa gång 26.11
Obs! Är man i behov av färdiga matportioner från Vasa 
mathjälp kan jag ta dessa med när jag kommer ut till 
byarna.

Efterlyses
Skicka gärna in bilder på sånt som förgyller din vardag i dessa 
restriktiva tider. Hanna har tänkt göra bildspel till hemsidan, 
och som annars kan visas i andra församlingssammanhang. 
Skicka till: hanna.hofman@evl.fi, 044 4101825. 

Onlinecaféer
Vi fortsätter med online caféerna, varje torsdag kl.14, skicka 
din e-post adress åt Hanna, ”he ji int na svårt”!
Tisdagscaféer kl.9.00-11.00

Nu finns det tillfälle att komma in och sitta en stund i 
församlingshemmet och språka bort en stund över en kaffe 
med semla för valfri summa som går till missionen. Kom in 
och sitt en stund och gå då du vill! Nästa gång 17.11.

Bibel och bön 
Vi läser en Bibeltext och funderar över den tillsammans och 
ber för aktuella ämnen.  Varannan tisdag kl. 13-14.30, nästa 
gång 17.11.

Vänstugan
Vänstugan i församlingshemmet varannan måndag kl.10-12, 
nästa gång 16.11, för alla daglediga i Korsnäs, varierande 
program, diskussioner, kaffepeng till missionen och andakt. 

FAMILJEGUDSTJÄNSTFAMILJEGUDSTJÄNST
På första advent, 29.11 blir det familjegudstjänst 
i kyrkan. Det är en gudstjänst där även de allra 
minsta ska känna sig välkomna. (Det är viktigare 
då med en givande upplevelse än att barnen är 
knäpptysta och stilla). 

Söndagsskolbarnen medverkar, och även andra 
barn som kommer till kyrkan får aktivt delta om 
de vill. Vi ber tillsammans för de svaga i sam-
hället genom att lägga en matprodukt, torrvara 
(till exempel konservburk, havregrynspaket i en 
bönelåda som går till diakonin). Så ta gärna med 
det. Efteråt blir det glögg/saft och pepparkaka i 
kyrkan.
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Diakonrutan
Denna höst började inte som jag hade hoppats när jag kom tillbaka, även om det fanns en känsla av att det 

kunde bli så här. Jag tänker såklart på att alla grupper och besök nu har varit inhiberade i oktober på grund 
av Corona. 

Men inget ont som inte har något gott med sig säger man ju. Detta tycker jag även stämmer in i detta fall, 
för jag har fått fundera på alternativ verksamhet och övat mig i detta. Här kan jag lyfta fram möjligheten till 
att träffas virtuellt, på ett onlinecafé som några tappra deltagare har varit med på. Det har varit roligt och 
givande att se glädjen när vi har lyckats få igång det och det går ju lättare för varje gång! 

Denna erfarenhet kan summeras i att tänka utanför boxen, vi faller så lätt i samma spår oberoende av vad 
det gäller i livet, men kanske detta Coronaår har givit oss möjligheten att stanna upp och våga tänka nytt, och 
kanske hitta något nytt intresse eller så kanske det där skåpet äntligen har blivit upprett? 

Jag har lagt upp en bild på Församlingens hemsida på kyrktornet som solen lyste så vackert på en morgon...
det skulle jag kanske inte ha reflekterat så mycket över om tiderna varit ”normala”. Så även om jag vågar 
påstå att alla längtar tillbaka till tiden för Corona så kanske vi kan hitta en ljuspunkt, även om det dessutom 
blir allt mörkare ute, som har ändrats till det positivare i och med Coronan? 

RESURSHÖRNAN
Från och med detta nummer i KorsnäsNytt kommer 
en intervju med någon att ingå. Det kan vara med 
någon som gör något för församlingen på frivilligbasis, 
en förtroendevald eller anställd.  Alla behövs i 
församlingsarbetet och många saker görs i det dolda, 
och kan vara bra och intressant att lyftas fram. 
Idag är fokus på en riktig resursperson, som har tillbringat 
otaliga timmar i församlingshemmet. Både som anställd 
och nu på senare tid många timmar utan att få någon 
lön och ändå vill hon fortsätta att komma hit. Låt mig 
presentera:

Maggie Haga från Hagi 
- Församlingens bästa annonsorgan säger Guy Kronqvist)
Hur länge har du varit engagerad i församlingslivet?
- Jag räknar själv från 23 års ålder då jag började hålla 
söndagsskola i Träskböle, så i ca 50 år. När jag var 15 år 
så höll jag söndagsskola för ett par barn. Jag tyckte att de 
hade så långt till söndagsskolan så jag började hålla för 
dem i mitt eget hem för dem. 
Vad har varit din roll i församlingen?
- Jag har jobbat 25 år som kyrkvaktmästare och även 
varit aktivt med och skött Taklax bönehus. 
Men för Maggie har det inte räckt med det avlönade 
arbetet utan hon har jobbat otaliga timmar på 
frivilligbasis. Hon har lett verksamhet för både barn 
och vuxna i Taklax, såsom junior, söndagsskola, och 
Träffpunkt i många år. De två sistnämnda håller hon på 
med ännu idag, men söndagsskolan har bytt namn till 
kyrkans barntimme då det ordnas på tisdagar.
Vad motiverar dig?
- Man blir pigg och får energi, ja det känns som att komma 
hem när man kommer till församlingshemmet/bönhuset. 
Jag tycker att det är mycket viktigt att stöda missionen 
och församlingens missionärer. 

Minns du något speciellt roligt som hänt i 
församlingslivet?
- Utemötena, bland annat en dragspelsfestival som 
lockade hela 400 personer, med deltagare från Karleby 
till Närpes är mycket minnesvärda.  Alla inkomster från 
dessa möten gick till missionen, med de pengarna har 
man bland annat kunnat bygga ett skolhus i Afrika. 
Maggie minns med glädje tiden då samlingarna drog 
fullt hus och de hade strängbandssång.   
Varför tycker du att man skall engagera sig i 
församlingen?
- Det ger så mycket välsignelse när man ger av sin tid, 
man mår bra av att känna sig behövd och man får 
använda just de gåvor som man har fått. Frivilligarbete 
kan man göra inom många områden av kyrkans 
verksamhet!
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Gratis vaccin ges till
	alla barn från 6 månader till 6 år
	gravida 
	personer som hör till riskgrupp
	alla som fyllt 65 år 
	närmaste kretsen till personer som 

har större risk än andra att insjukna i 
svårartad influensa

	värnpliktiga som inträder i beväringstjänst
	personal inom hälso- och socialvård

Beställ din tid via tidsbokningen. Tiderna ges 
vardagar kl. 14–16 via vårdbedömningen, tfn 06-
3477645. Barnfamiljer beställer vaccinationstid via 
egen rådgivning.
På grund av coronapandemin vill vi undvika 
samlingar i väntrummet.  Var och en ska därför 
vänta på sin tur på utsidan, så kommer personal 
och hämtar er därifrån. 

Vaccinet ges i överarmen, förbered dig genom att 
ha en klädsel som underlättar detta.

ELEKTRONISKT / PAPPERSBILDER 15€
ELEKTRONISKT + PAPPERSBILDER 20€

M A L A X- KO R S N Ä S  H Ä L S O VÅ R D S C E N T R A L
I N F L U E N S AVA C C I N E R I N G  2 0 2 0

Vaccinationerna ges enligt följande: 

Malax-Korsnäs hälsovårdcentral  
   Torsdag      5.11          
   Onsdag 11.11       
   Torsdag 19.11        
   Onsdag 25.11    

Korsnäs hälsogård Tisdag    3.11    
   Torsdag     5.11    
   Tisdag          10.11       
   Torsdag        12.11       

Petalax seniormottagning 
   Onsdag  28.10        
   Torsdag       12.11       

Bergö hälsostation Fredag        6.11          
   Fredag        20.11        

Kom ihåg att ta med sjukförsäkringskortet vid 
besöket.
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KORSNÄS FÖRETAGARE r.f. håller höstmöte 
torsdag 26.11. kl. 19.00 på nya Bistro Korsnäs.

Mötet hålls fysiskt men du kan även följa mötet via Teams-länk.
Sänd per email din mötesanmälan till ostberg.goran@outlook.com så får du en länk till mötet 
eller meddela om du hellre deltar på plats så vi vet med förplägnaden.

På höstmötet behandlas:
• fastställs verksamhetsplanen och budgeten för 2021.
• fattas beslut om arvoden för föreningens ordförande och övriga styrelsemedlemmar.
• fattas beslut om antalet styrelsemedlemmar. Nu är vi ordförande och 7 medlemmar samt kom-

munens representant. 
• väljs styrelsemedlemmar i stället för dem som står i tur att avgå.
•	 väljs verksamhetsgranskare och en ersättare för denna, samt fastställs deras arvoden.
• väljs lokalföreningens representanter vid regionorganisationens möten under det följande ka-

lenderåret. Enligt nya stadgarna och föreningens medlemsantal har vi 3 representanter till KÖFs 
höstmöte som hålls 14.12. kl. 19.00

• behandlas övriga ärenden som beretts av styrelsen eller som skriftligt framställts av medlemmar-
na till styrelsen minst tjugo (20) dygn före mötet.

DESSUTOM HÖR VI MERA KRING FÖLJANDE INTRESSANTA ÄMNEN:
- Bistro Korsnäs ägare, företagaren Andreas Nylind, med rötterna i Korsnäs, berättar om sig själv 

och nya restaurangen.

- Projektledare, PM Camilla Moliis presenterar sig och berättar om nya projektet ”Möjligheternas 
Korsnäs”.

- Direktör för företagstjänster vid Vasek, Kjell Nydahl ger ett sammandrag av alla de olika stöden 
som kan sökas pga corona-restriktionerna. Nya stöd för pälsfarmare, växthus och jordbrukare. 
Utvecklingsstöd från NTM-centralen och Business Finland samt vad som är viktigt i redovis-
ningarna för stöden. 

- Kommundirektör Christina Båssar ger kommunens syn på läget och aktuella saker som kan be-
röra företagarna.

- VD Hippi Hovi från Kust-Österbottens Företagare berättar om nya stadgar i regionföreningen, 
företagarnas stöd, utmaningar och framtiden.

ALLA ÄR VÄLKOMNA – fast du inte är medlem!
Dessutom bjuder vi på kaffe, varm smörgås mm!
Anmäl dej genast per mail om du är på plats eller på distans senast tisdagen 24.11.2020 eller 
sms eller whatsup på 0500366097

Föreningsmöte
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Inför julen säljer vi Sofiastjärnor vid KHT.
 
Hämtning utanför kontoret i det lilla växthuset dygnet runt. 
Kontant betalning 10,-/st.
 
Korsnäs Handelsträdgård Ab
Lis-Britt tel 0500-261003

Sofia

stjärnan 

 10,-

Välkomna till 
Bistro Cafe & Restaurang 

mitt i Korsnäs city 

LUNCHBUFFE 
vardagar 11-14 

- Stor fräsch sal/adsbuffe
- Hembakat bröd

- Varmrätter
- Dessert & Kaffe 

10.50€ 

Kaffe med sött och salt 
Mathantverk av lokala företag 

Bestäl I ni ngsrestaurang 
A-rättigheter

Cateringservice 

ÖPPET 
Vardagar 09.00-15.00 

STRANDVÄGEN 4327 66200 Korsnäs 
044-2395306 / 040-3575232 (Andreas) 

bistro.korsnäs@gmail.com 
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K-ceramicsK-ceramics
Norrbyvägen 33 KorsnäsNorrbyvägen 33 Korsnäs

JULÖPPETJULÖPPET
Torsdag 26.11  17-20.00Torsdag 26.11  17-20.00

Fredag 27.11   17-20.00Fredag 27.11   17-20.00

Lördag  28.11   12-14.00Lördag  28.11   12-14.00

Och alla torsdagar före jul Och alla torsdagar före jul 
17-20.0017-20.00

Välkomna in och se årets Välkomna in och se årets 
tomte och annat nytt!tomte och annat nytt!
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HELENAS HÄLSOHÖRNAHELENAS HÄLSOHÖRNA
Scanning 85 €
Yogamassage

75 min. 85 €
Lymfabehandling

90 min. 92 €
60 min. 68 €
6x60 min. 390 € 

OBS!
Ny mottagning i Korsnäs!

Måndagar och fredagar mottagning 
i salongen på Västanlid.

Helena 
Hemming

HELENA HEMMINGHELENA HEMMING
Västanlidvägen 18 DVästanlidvägen 18 D

050 571 1682                www.helenashalsohorna.fi050 571 1682                www.helenashalsohorna.fi

 

 

Välkommen till mångsidiga OSTROCENTER! 

989€ Selen säljs även separat  

FS 460 C-EM K RÖJSÅG 
MED X-TREEM SELE 

469€ 
MS 251 MOTORSÅG 

MILJÖVÄNLIGT  

BENSIN I LAGER! 

15€ 
RÖD ELLER VIT 

AIRAM EL-LJUSTAKE  

17,90 € 
AIRAM LIANA LED STJÄRNA 

49€ 

VINTERKLÄDER  FÖR BARN 

44€ 

Storlekar från 
130—170 
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Myötätuulta Korsnäsissa
Tämä syksy tuntuu ehkä tavallista harmaammalta ja pil-

visemmältä joutuessamme  täällä  Pohjanmaan maakun-
nassa taistelemaan toista korona-aaltoa vastaan. Sitten 
äkkiä tapahtuu ja paikallinen yrittäjä tuo julki ilouutisen. 
Saamme tiedon, että Dermosil aloittaa saippuan valmistuk-
sen Korsnäsissa. He muuttavat siis valmistusta Korsnäsiin! 
Kyllä, luitte oikein, että KorsnäsIIN. Tulin todella iloiseksi!

Tällaista ei tapahdu joka päivä, ja olemme ehkä tot-
tuneempia näkemään yrittämisen suunnan olevan päin-
vastainen.  Mutta nyt haluan korostaa sitä, että olemme 
uskomattoman onnekkaita, kun kunnassamme  on näin 
pystyviä yrittäjiä,  ja että meillä on niin hieno yritys kuin 
mitä Dermosil Korsnäsissa on. Tuntuu juuri nyt siltä kuin 
olisi saanut lottovoiton. Erityisesti tämän hetken taloudel-
lisessa tilanteessa, jota leimaavat korkeampi työttömyys, 
lomautukset ja yleinen epävarmuus työn ja terveyden 
suhteen. Näin kaikki työpaikat, jotka voidaan synnyttää 
kuntaamme,  ovat erittäin positiivinen uutinen meille 
kaikille.

Dermosil päätti saippuatehtaan rakentamisesta jo viime 
keväänä ennen koronapandemian tuloa, mutta onneksi 
epidemia ei ole vaikuttanut päätökseen. Päinvastoin, tj 
Suvi Markko on Vasabladetin haastattelussa sitä mieltä, 
että yrityksellä, jota korona ei ole koetellut niin kovasti, 
on velvollisuus olla avuksi ja investoida. Pandemia on ti-
etyltä osin vaikeuttanut yhteydenpitoa eri maiden välillä, 
mutta on mahdollista käyttää etäyhteysvälineitä, ja päätös 
saippuatehtaan rakentamisesta on pysynyt. Kunnan tahol-
ta saamme vain aplodeerata tälle päätökselle ja odotamme 
pääsevämme ostamaan Korsnäsissa valmistettua saippuaa!

Meillä on muitakin yrittäjiä, jotka uskaltavat satsata 
Korsnäsiin. West Coast Rib Charters aloitti tänä kesänä 
Moikipäässä ja Vasabladetissa he tekivät yhteenvetoa 
kaudesta, jonka alku on mennyt yli odotusten. Niinhän 
se on, että useimmissa asioissa on sekä hyvät että huonot 
puolensa,  ja koronapandemiassa on positiivista se, että 
olemme voineet viettää enemmän aikaa kotona ja tutkia 
paikallista matkailutarjontaa. Nyt meillä on myös mah-
dollisuus aloittaa jälleen avantouinti Moikipään saunalla 
ja sen jos minkä pitäisi pitää kiinalainen virus kaukana. 

Christoffer Bergman on Korsnäsissa uusi kuntosa-
lin omistaja  ja odotamme myös hänen osaltaan hyvää 
sesonkia nyt talven yli.  Onhan hyvän peruskunnon ja 
fyysisen vahvuuden omaaminen erittäin tärkeää, kun 

kyseessä on mahdollisista sairauksista selviäminen. Koro-
nan ja kuljetusten vuoksi Christofferille syntyi hieman 
päänvaivaa kaikkien välineiden saamisesta  paikalleen, 
mutta nyt meidän muiden on aika ryhtyä parantamaan 
kuntoamme näillä hyvillä laitteilla, jotka Christoffer on 
meille pystyttänyt. 

Bistro-Korsnäsia odotamme myöskin. Ajatuksena oli, 
että jo syyskuussa olisimme päässeet nauttimaan runsaas-
ta lounasbuffeesta, mutta toinen korona-aalto sai Andreas 
Nylindin siirtämään Korsnäsin lounasravintolan avajai-
sia.  Joten saamme luvan pestä ja desinfioida käsiämme 
ja vähentää virusta niiin nopeasti kuin mahdollista, jotta 
voimme sillä tapaa auttaa Andreasta saamaan toimintansa 
käyntiin.

Ymmärrätte varmaan, että Korsnäsin kunnanjohtaja-
na tunnen tiettyä tyytyväisyyttä näistä positiivisista yr-
ityspuolen uutisista. Kunnan puolelta satsaamme myös 
Mahdollisuuksien Korsnäs –hankkeeseen. Hankepäällik-
kö esittäytyy lähemmin tämän lehden sivuilla, ja huomat-
tavissa on Korsnäsin kunnan lisääntynyt näkyvyys. 
Toivomme voivamme yhdessä antaa positiivisen kuvan 
kunnastamme ja sillä tavoin voisimme kääntää kehitys-
suuntaa Korsnäsin väestön vähenemisen asemasta sen 
lisääntymiseen.

Kaikki yrittäjät, sekä monta vuotta toimineet että ne, 
jotka vastikään ovat käynnistäneet toimintansa,  ovat osa 
kuntamme arkipäivän sankareita. Työpaikkojen ja palve-
lun ansiosta voimme kaikki asua ja viihtyä kunnassamme. 
Meillä on kunnassa n. 360 yrittäjää VASEKin rekister-
istä tehdyn viimeisimmän tilaston ja laskelman mukaan. 
Tämä merkitsee sitä, että meillä on koko Pohjanmaan al-
ueelta eniten yrittäjiä asukasta kohti.

Tämä on Korsnäsin kunnan huomionarvoinen erity-
ispiirre, josta meidän on syytä olla ylpeitä ja jota myös su-
ositella lapsillemme.

Christina Båssar, kunnanjohtaja
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Talousarviomuutokset 2020
Kuntaliiton veroennuste vuodelle 2020 on se po-

hja, jolle kunnan talousarviovuodelle 2020  budje-
toidut verot perustuivat.

Suomen kuntaliiton sekä Verohallinnon ennusteet 
osoittavat tässä vaiheessa, että budjetoitua verotasoa 
ei voida saavuttaa. Syy on lähinnä koronapandemi-
an taloudellisiset vaikutukset koko maan talouteen ja 
siten myös maan ja yksittäisten kuntien verokehityk-
seen.

Viimeisin veroennuste osoittaa Korsnäsin kun-
nan osalta n. 6,414 miljoonan euron verokertymää 
verrattuna talousarvion 7,123 miljoonan euron 
veroihin. Näin ollen on tarvetta tehdä 700.000 eu-
ron talousarviomuutos vuodelle 2020 vähäisempien 
verojen osalta.

Valtionosuusennuste 2020
Opetuspuolen ennuste näyttää valtionosuuksiin 

-331.600 euron summaa verrattuna budjetoituun 
300.000- euron tasoon. Näin ollen tarvitaan 31.600 
euron vähennys talousarviomuutoksena. Opetuksen 
valtionosuuksien ennuste päivitetään vielä syksyllä 
2020.

Valtion elvytystoimet
Hallitus myönsi neljännessä lisätalousarviossaan 

tukipaketin kunnille. Paketti on yhteenä 1,4 miljar-
dia euroa. Tukipaketti korvaa ne tappiot, jotka ovat 
syntymässä kunnissa ja kuntayhtymissä vuodelta 
2020 koronapandemian johdosta.

Suurimmat  taloudelliset seuraukset kunnille johtu-
vat rajoitustoimenpiteiden vuoksi  pienentyneistä 
vero- ja maksutuotoista. Rajoitustoimenpiteiden 
taloudelliset seuraamukset ja ei-kiireellisen hoidon 
siirtäminen lisäävät peruspalvelun kustannuksia niin 
tänä vuonna kuin tulevina vuosina.

Elvytystoimien vaikutus veroihin
Valtion lisätalousarviossa korotetaan vuonna 2020 

kuntien yhteisövero-osuus 42,13 prosenttiin, kun 
se normaalisti on 32,13 prosenttia. Muutos kasvat-
taa kuntien tuloja myös vuonna 2021, koska kunnat 
saavat osan vuoden 2020 yhteisöverotuotoista vasta 
seuraavana vuonna.

Tämän seikan taloudellista vaikutusta yksittäis-
ille kunnille on nykytilanteessa vaikea arvioida. Al-
ustavat tiedot antavat osviittaa siitä, että Korsnäsin 
kunta voisi saada 132.000 euroa yhteistöveroina joht-
uen yhteisöverosuuden 10 prosenttiyksikön tarkista-
misesta.

1,4 miljardin euron tukipaketista maksetaan 370 
miljoonaa euroa osana kuntaveron jako-osuuksia. 
Tämä antaa Korsnäsin kunnalle n. 104.000 euron 
summan.

Valtionosuudet
Valtionosuusennuste vuodelle 2020  osoittaa val-

tion elvytystoimenpiteiden johdosta, että valtiono-
suudet ylittävät budjetoidun tason n. 138.000 eurol-
la sekä lisäksi 160.000 eurolla, joka on myönnetty 
aiemmassa lisätalousarviossa.

Hankekustannukset
Mahdollisuuksien Korsnäs –hankkeen 

hankekustannukset vuodelle 2020 budjetoitiin n. 
50.000 euroon. Hanketta ei ehditä täysin toteut-
tamaan vuonna 2020, jonka vuoksi budjetoituja 
kustannuksia voidaan vähentää 15.000 eurolla.

Valtuusto hyväksyi 28.9.2020 välttämättömät 
talousarviomuutokset vuodelle 2020, selonteon mu-
kaisesti. 

Kunnan taloustyöryhmä
Kunnan toimintavuosi 2020 on tarjonnut monta 

odottamatonta tapahtumaa, jotka hyvin konkre-
ettisesti ovat vaikuttaneet sekä kunnan talouteen 
että toimintaan.Toimintavuoden 2021 ja suunnit-
teluvuosien 2022-2023  talousarviotyöhön on ta-
vallista useampia epävarmoja muuttujia. 

Konkreettisemman avun saamiseksi talousarvion 
valmisteluun ehdotetaan, että hallitus valitsee pi-
enehkön taloustyöryhmän, joka yhdessä kunnan-
johtajan, talouspällikön ja asianomaisten osastopääl-
liköiden kanssa voi huolellisesti käydä läpi kunnan 
pitkän tähtäimen taloudellisen vakauden. Tulevaa 
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ajatellen voi 
olla myös syytä tarkistaa organisaation rakennetta ja 
sopeutumista vuoden 2023 jälkeiseen tilanteeseen.

Työtapana olisi tarkistaa sektoreittain mahdolli-
suuksia lisätä tuloja, vähentää kustannuksia tai lisätä 
toiminnan tehokkuutta yhteistyössä kunkin osas-
topäällikön kanssa.

Työryhmällä ei ole omaa päätäntävaltaa vaan se 
raportoi kunnanhallitukselle ja jättää ehdotuksensa 
kunnanhallitukselle.

Kunnanhallitus päätti 21.9.2020 asettaa taloustyö-
ryhmän, joka muodostuu kunnanhallituksen  ja val-
tuuston puheenjohtajista sekä talouspäälliköstä ja 
kunnanjohtajasta.
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Korsnäsin tonttikam-
panja vuonna 2021

Tonttien hintoja on Korsnäsissa  korotettu vii-
meksi vuonna 2015. Kuluttajahintaindeksi on no-
ussut 4,00 % heinäkuusta 2015 heinäkuuhun 2020. 
Tekninen lautakunta ja kunnanhallitus ehdottivat, 
että hinnat pidetään ennallaan vuodelle 2021.

Kunnanvaltuusto päätti 28.9.2020 toteuttaa kam-
panjan omakotalotonteista, 10 euroa kappaleelta,  ja 
rivitalotonteista 1.000 euroa kappaleelta,  vuoden 
2021 aikana. Kunnanvaltuusto antaa teknisen lau-
takunnan tehtäväksi laatia kampanjan säännöt ja 
ohjeet.

Korsnäsin kunnan valtuus-
ton jäsenmäärä

Korsnäsin  nykyinen valtuutettujen määrä vah-
vistettiin 21 jäseneen  valtuuston päätöksellä vu-
onna 2016.

Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston tehtävänä 
on päättää valtuuston jäsenten määrästä. Kunnan 
asukkaiden määrän mukaan valitaan pariton määrä 
valtuutettuja. Kuntiin, joissa on korkeintaan 5000 
asukasta,  valitaan 13 jäsentä. Korsnäsin kunnan asu-
kasmäärä oli vuoden 2019 lopulla 2077 henkilöä.

Kunnanvaltuusto vahvisti 28.9.2020, että Korsnäsin 
kunnan valtuuston jäsenten määrä tulevalla toimi-
kaudella on 21.

Neljä äänestysaluetta 
vuonna 2021

Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden 
äänestysalueen, jollei ole välttämätöntä jakaa sitä 
useisiin äänestysalueisiin.

Kunnanvaltuusto päätti 28.9.2020, että Korsnäsin  
kunta pitää nykyisen neljän äänestysalueen  jaon 
vuodelle 2021:

1. Moikipään äänestysalue
2. Korsnäsin kk:n äänestysalue
3. Harrströmin äänestysalue
4. Taklaxin äänestysalue
Henkilöt, joita ei ole merkitty väestötietojärjestel-

mässä mihinkään kiinteistöön, merkitään Korsnäsin 
kk:n äänestysalueeseen.

Vapautus luottamus 
tehtävästä

Mats Nordlund on anonut vapautusta luotta-
mustehtävästään valvontalautakunnan sijaisena.

Kunnanvaltuusto myönsi 28.9.2020 Mats Nordlun-
dille vapautuksen luottamustehtävästään. Kunnan-
valtuusto valitsi Jens Lågaksen valvontalautakuntaan 
uudeksi henkilökohtaiseksi sijaiseksi Antti Kam-
moselle jäljellä olevalle toimikaudelle 2017-2021.

Saapuneet aloitteet
Valtuuston kokouksessa 28.9.2020 jätettiin kaksi 

uutta aloitetta. Mikael KA Nordmyr jätti aloitteen 
Korsnäsissa, Silverbergintie 23:ssa,  sijaitsevan 
kunnan kiinteistön nimestä ja kylteistä. 

Aloitteessa toivotaan, että kunta nopeasti antaa 
uuden nimen kiinteistöille ja myös yhtenäisemmät 
opaskyltit kiinteistöissä toimiville yrityksille. Edel-
leen kaivataan kannanottoa rakennusten tulevasta 
käyttötarkoituksesta.

Kunnanhallitus siirsi 12.10.2020 asian alkajaisiksi 
Mahdollisuuksien Korsnäs –hanketyöryhmälle.

Sorakenttä
Mirza Hodzic ja kahdeksan muuta jäsentä jät-

tivät aloitteen sorakentän rakentamisesta Korsnäsin 
Areenan lähelle. Kesä oli vilkas ja aktiviteetteja oli 
Korsnäsin Areenalla paljon. Toiminnot menevät 
ajoittain päällekkäin toistensa kanssa  ja paikoi-
tusmahdollisuudet ovat rajoitetut.

Kunnanhallitus siirsi 12.10.2020 asian teknisen 
lautakunnan valmisteluun.

Storkorshamnia koskeva 
kansalaisaloite

Taklaxista Leif Holmblad on jättänyt kansalaisa-
loitteen, jonka mukaan kunta voisi satsata enem-
män resursseja Storkorshamniin, jotta satamasta 
tulisi kuntalaisille viihtyisämpi paikka. Suuri osa 
tarvittavaa infrastruktuuria on jo paikalla.

Kunnanhallitus siirsi 12.10.2020 asian tekniselle 
lautakunnalle tarkempia selvityksiä varten.
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Lärknäs Annakodin raken-
nustoimikunta

Lärknäsilla rakennustyö aloitettiiin 14.9.2020. 
Kunnanhallitus valitsi 21.9.2020 rakennustoimik-
unnan, joka muodostuu käyttäjien, luottamushen-
kilöiden ja rakennusalan asiantuntijoiden edusta-
jista. Rakennustoimikunta valitsee keskuudestaan 
edustajansa työmaakokouksiin.

Kunnanhallitus nimesi 21.9.2020 rakennustoimi-
kunnan, joka muodostuu seuraavista henkilöistä: 
Sven-Erik Bärnas, Håkan Wester, Johanna Juth-
borg, Christina Båssar, Marina Westerlund, Susanna 
Råholm, Ulf Granås, Roland Westerback, Lars-Erik 
Mannfolk, Håkan Häggblom ja Carina  Westberg.

Siivouksen lisääntyminen
Kokki hoitaa siivouksen Harrströmin päiväko-

dissa. Koska talo on suuri ja toimintaa on molem-
missa kerroksissa,on vaikea ehtiä siivota kaikkea. 
Iltapäivätoiminta ja 3-5 –vuotiaiden ryhmä ovat 
ylemmässä kerroksessa.

Sivistyslautakunta päätti 29.9.2020 lisätä 
siivoustuntien määrää Harrströmin päiväkodis-
sa 5 h/viikko ylemmän kerroksen siivousta varten. 
Kustannukseksi  lasketaan 3570 euroa/vuosi.

Siivoustuntien määrä Taklaxin koululla on päivää 
kohti 5,5 h. Koska siivous on lisääntynyt esikoulun 
tiloilla ja pinta-alat suurentuneet,  pitää siivousta 
lisätä 6 tuntiin päivässä.

Sivistyslautakunta päätti 29.9.2020 lisätä 
siivoustuntien määrää Taklaxin koululla 6 tuntiin 
päivässä. Lisäys merkitsee 2000 euroa vuositasolla.

Vuokra-asuntojen korjaus
Vuoden mittaan on vapautunut useita vuo-

kra-asuntoja. Vuokra-asunnot ovat vaatineet laaj-
oja pintakorjauksia, minkä johdosta vuoden käyt-
tömääräraha on jo kulutettu.

Vuonna 2020 on korjattu Prästhagenin vuo-
kra-asuntoja (kaksi asuntoa), Rönnebo ja Norrby. 
Korjauksen tarpeessa olevia vuokra-asuntoja on 
Strömsbossa ja Rönnebossa. Lisäksi voi olla edelleen 
kaksi asuntoa, jotka vapautuessaan saattavat tarvita 
korjausta.
Tekninen lautakunta pyysi 30.000 euron 
lisämäärärahaa vuokra-asuntojen korjaukseen. Val-
tuusto hyväksyi 28.9.2020 kokouksessaan 30.000 

euron lisämäärärahan vuokra-asuntojen korjauk-
seen. 

Waterloon grillikota
IF Fyren (hiihtojaos) haluaa pystyttää grilliko-

dan Waterloon vapaa-ajan alueelle. Grillikota pal-
velee Waterloon käyttäjiä ja vierailijoita.

Seura on esittänyt kyselyn, voidaanko grilllikota 
hankkia kunnan kautta, kun seura vastaa kustannuk-
sesta. Kunta hoitaa aiemmalta Waterloon huoltor-
akennuksen ja ladut. Kunta olisi näin ollen myös 
omistaja ja hoitaisi grillikodan tulevan huollon. 

Waterloon vapaa-ajan alue käsittää joukon maan-
omistajia, mm. metsästysseura, yksityiset maan-
omistajat ja kunta. Grillikodan rakentamiseen on 
haettava ampumaseuran hyväksyminen. Valvonta-
lautakunnan on hyväksyttävä toimenpide.

Tekninen lautakunta päätti ehdottaa 3000 euron 
talousarviomuutosta, joka tehdään sekä tulona että 
menona Waterloon huoltorakennuksen kustannu-
spaikalle. Kunnasta tulee grillikodan omistaja ja 
se vastaa tulevasta huollosta. Valtuusto hyväksyi 
28.9.2020 talousarviomuutoksen teknisen lautakun-
nan ehdotuksen mukaisesti. 

Sponsorointi
Korsnäs FF anoo avustusta kunnalta voidakseen 

hankkia harjoitusliivit ykkösjoukkueelleen. Seura 
anoo 300 euron avustusta.

Kunnanhallitus päätti 12.10.2020 myöntää Korsnäs 
FF:lle 150 euron avustuksen sillä edellytyksellä, että 
harjoitusliiveihin pannaan kunnan logo näkyvälle 
paikalle.

Sponsorointi
IF Fyren anoo avustusta hankkiakseen lisää pääl-

lisasuja, jakun ja housut, t-paitoja ja kilpailuasuja 
seuran hiihtäjille ja yleisurheilijoille. Seura anoo 250 
euron avustusta. Kunnanhallitus päätti 12.10.2020 
myöntää IF Fyrenille 250 euroa avustusta sillä edel-
lytyksellä, että kunnan logo painetaan näkyvälle pai-
kalle.
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Pohjanmaan liiton perusso-
pimuksen muutos

Pohjanmaan liitto on tehnyt jäsenkunnilleen esi-
tyksen perussopimuksen muuttamisesta 1.1.2021 
lähtien.

Perussopimus voidaan muuttaa, jos vähintään kak-
si kolmasosaa jäsenkunnista kannattaa muutosta ja 
heidän asukasmääränsä on vähintään puolet kaik-
kien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasmäärästä. 
Lakisääteisessä yhteistyössä ei jäsenkunnalle kuiten-
kaan voi ilman heidän suostumustaan antaa te-
htäväksi osallistua uusien, vapaaehtoisten tehtävien 
hoitoon ja  kustannuksiin.

Valtioneuvoston 29.8.2019 tekemän päätöksen 
mukaan Isonkyrön kunta siirretään Pohjanmaan 
maakunnasta Etelä-Pohjanmaan maakuntaan 
1.1.2021 lähtien. Päätöksestä johtuen Pohjanmaan 
liiton perussopimus on muutettava koskien maakun-
nan jäsenkuntia. 

Paitsi maakunnan jäsenkuntien määrän teknistä 
muutosta  ehdotetaan myös lainsäädäntöviittausten 
korjauksia ja että kaikkien toimielinten toimikaudet 
pidennetään käsittämään koko maakuntavaltuuston 
toimikauden. Maakuntahallituksen ja kulttuurilau-
takunnan toimikausi on aiemmin ollut kaksi vuotta.

Valtuusto hyväksyi 28.9.2020 Pohjanmaan liiton 
muutetun perussopimuksen, joka astuu voimaan 
1.1.2021 lähtien.

Kårkullan kuntayhtymän 
perussopimuksen muutos

Kårkullan kuntayhtymän nykyinen perussopi-
mus astui voimaan 1.1.2011. Kuntayhtymä on 
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta odotel-
lessa ollut odottavalla kannalla perussopimuksen 
päivittämisessä. Kun uudistuksen tulo edelleen 
pitkittyy, ei sopimuksen päivittämistä voi enää 
odotuttaa. Tarve kuntayhtymäsopimuksen päivitt-
ämiseen liittyy uuteen kuntalakiin, joka astui voi-
maan v. 2015.

Vähintään kaksi kolmasosaa jäsenkunnista (= 22 
kuntaa 33 jäsenkunnasta) pitää hyväksyä muutettu 
sopimus. Sopimus astuu voimaan, kuitenkin aikai-
sintaan 1. tammikuuta 2021,  kun kuntayhtymän val-
tuusto toteaa, että riittävä määrä jäsenkuntia on sen 
hyväksynyt.

Valtuusto hyväksyi 28.9.2020 Kårkullan kuntay-
htymän uuden perussopimuksen Korsnäsin osalta.

Poikkeuslupa
Nina Lågas on anonut poikkeuslupaa tarkoituk-

senaan muuttaa loma-asunto kiinteän asumisen 
asunnoksi osalla tilaa Nystrand 4:139, vahviste-
tulla rantayleiskaavalla,  Moikipään kylässä.

Alue on osa rantayleiskaavaa ja kaavassa alue on 
merkitty RA (loma-asuntoalue). Poikkeuslupaa hae-
taan, koska rakennuspaikka on RA-alueella.

Naapureilla ei ole mitään huomautettavaa 
hakemuksesta. Etäisyys yleiseltä tieltä rakennuspai-
kalle on n. 750 m. Rakennukset liitetään Moikipään 
veden vesijohtoverkkoon ja jätevesi johdetaan hyväk-
syttyyn järjestelmään.

Tekninen lautakunta ehdotti kunnanhallitukselle, 
että poikkeuslupa voidaan myöntää seuraavin perus-
teluin:

Rakennuspaikka täyttää kunnanhallituksen vuo-
delta 2002 olevan päätöksen mukaiset vaatimuk-
set loma-asunnon/tontin muuttamisesta  kiinteän 
asumisen asunnoksi.

Omakotitalo liitetään Moikipään veden 
vesijohtoverkkoon ja jätevesi johdetaan hyväksyt-
tyyn järjestelmään.

Kunnanhallitus päätti 21.9.2020 myöntää Nina 
Lågakselle poikkeusluvan teknisen lautakunnan eh-
dotuksen mukaisesti. Loma-asunnon muuttamises-
ta kiinteään asumiseen on haettava rakennuslupa.  
Päätöksen voimassaoloaika on 2 vuotta, jona aikana 
rakennuslupa on haettava valvontalautakunnalta.  
Päätös lähetetään tiedoksi ELY-keskukselle.

Rantayleiskaavan osan 
muutos

Valtuusto hyväksyi 28.9.2020 rantayleiskaavan 
muutoksen koskien kiinteistöä Utterstenarna RN:o 
5:471, joka sijaitsee saarella, ja kiinteistöä Lassas 
RN:o 8:36 Harrströmissä, joka on mantereella. 
Kaavaehdotus oli nähtävänä ajalla 8.5.-8.6.2020. 
Ehdotuksesta ei tullut lausuntoja tai huomautuk-
sia. Kaavan nimi on Korsnäsin rantayleiskaavan 
osan muutos, Båsk-Felder.

Kiinteistöt kuuluvat Korsnäsin vahvistettuun 
rantayleiskaavaan. Kiinteistöllä Utterstenarna on 
merkintä RA (loma-asuntoalue) ja kiinteistöllä Las-
sas on merkintä M (maa- ja metsätalousvaltainen 
alue) ja LU2 (alue kalasatamalle).

Kaavoituksen tarkoituksena on muuttaa kolme 
rakennuspaikkaa kiinteistöltä Utterstenarna Björk-
grundiin. Syynä muuttoon on mm. se, että Utter-
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stenarna-alueelle rakentaminen 
on  huomattavasti vaikeampaa 
/kalliimpaa, koska alue sijait-
see rakentamattomalla saarella. 
Björkgrundin alue on jo aiem-
malta rakennettua ja alueelle 
johtaa autotie.

Moikipää-Petolahden osayleiskaavan laatiminen 
aloitettiin 2013 ja se on ollut Korsnäsin ja Maa-
lahden kuntien yhteinen kaavoitus. Alussa kaavoi-
tettiin 37 tuulivoimalalle, mutta luonnosvaiheen 
jälkeen puistossa oli 15 tuulivoimalaa.

Luonnosvaiheessa tulleisiin lausuntoihin ja 
huomautuksiin ei ole vastattu, koska Moikipää-Peto-
lahti poistettiin maakuntakaavan vaihekaava 2:sta ja 
hanketta ei voitu sellaisenaan toteuttaa.

Edellytysten muututtua ei tuulivoimaloiden  ensim-
mäislukumäärä voi olla enempää kuin 9 kappaletta, 
koska alueen ei katsota sopivan suurimuotoiselle tu-
ulivoimalle. Suunnittelija/omistaja Fortum Power ja 
Heat Oy ovat osaltaan miettineet,miten alueen syn-
ergiaedut voidaan parhaiten optimoida,kun tuulivo-
imapuisto on pienentynyt. He ovat tulleeet siihen tu-
lokseen, että on järkevämpää jatkaa vain Korsnäsin 

UTGÅNGSLÄGET PLANFÖRSLAG

RA
Område för fritidsbostäder.

LV-2
Område för fiskehamn.

M
Jord- och skogsbruksområde.

Gräns för strandgeneralplaneområdet.

Befintlig byggnadsplats.

Riktgivande placering för ny fritidsfastighet.

Markanvändningsreservation som upphör att gälla.

Beteckningar och bestämmelser:

Hamn och bryggområde med tillhörande lager- och parkeringsområden.
På området får uppföras bryggor och båthus.

Detta avser områden för fritidsbebyggelse med egen strand.
Byggnadsrätten och byggnaders antal och typ anges av
bestämmelserna i kommunens byggnadsordning.

Byggnaderna bör på byggnadsplatsen placeras så, att de har ett
gemensamt gårdstun och upptar högst 40 m strand, förutom då
speciella strandförhållanden kan föranleda att byggnadsplatsens strand
av naturliga skäl blir längre.

1. Byggnadernas högsta tillåtna våningstal är 1 ½.
2. Byggnadsrätten är i enlighet med vad som fastställs

i byggnadsordningen.
3. Byggnaderna bör placeras innanför trädgränsen.
4. Strandvegetationen på byggnadsplatserna bör hållas

i så orört tillstånd som möjligt.
5. Nybyggnaderna bör omsorgsfullt anpassas till 

landskapet och befintliga byggnaders byggnadssätt och stil.
6. Sådana byggnadskonstruktioner/-delar som kan ta skada av

fukt skall placeras minst +2,0 m (N60) över normalvattennivån. 
7. Generalplanen kan, med stöd av 74 § i markanvändnings- och

bygglagen, användas som grund för beviljande av bygglov.Moikipään tuulivoimapuisto
kunnassa, jossa yhtiöllä on pinta-alan puolesta 
suurempi alue käytettävissä. Sitä paitsi Fortum Pow-
erilla ja Heat Oy:llä on käytössä Granskogin tuulivo-
imapuisto, joka rajoittuu suoraan Moikipää-Petolah-
den tuulivoimapuiston alueeseen.

Maalahden kunta on lopettanut osaltaan kaavoituk-
sen 9.12.2019.

Fortum Powerin ja Heat Oy:n kanssa on pidetty 
kokous Moikipää-Petolahden tuulivoimapuistosta, 
kuinka hanke voidaan toteuttaa Korsnäsin kunnan 
alueella, jolloin todettiiin, että kaavaan on tarvetta 
tehdä isompia muutoksia. Sen vuoksi olisi parasta 
lopettaa Moikipää-Petolahden tuulivoimapuiston 
kaavoitus. Puiston toteuttamiseen vähemmällä kuin 
10 tuulivoimalalla,  Granskogin tuulivoimapuisto si-
inä mukana, on tehtävä uusi kaavoituspäätös. Kaavoi-
tusprosessi pitää aloittaa alusta.
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Granskogin tuulivoimapuisto
Granskogin tuulivoimapuistoa varten aloitettiin 

osayleiskaavan laatiminen vuonna 2013. Aluksi al-
ueelle kaavoitettiin 5 tuulivoimalaa.

Granskogin tuulivoimapuisto rajoittuu suoraan 
aiempaan Moikipää-Petolahden tuulivoimapuistoon 
ja oli aluksi mukana maakuntakaavan vaiheessa 2. 
Alue poistettiin maakuntakaavasta, koska alueen 
ei katsottu sopivan suurimuotoiselle tuulivoimal-
le. Edellytysten muututtua ei tuulivoimaloiden en-
immäismäärä voi olla enempää kuin 9 kappaletta 
Granskogin ja Moikipää-Petolahden  alueella yh-
teensä.

Fortum Powerin ja Heatin kanssa, joka nykyään 
on Granskogin tuulivoimapuiston suunnittelija,  on 
pidetty kokous siitä, miten hanke voidaan toteuttaa. 
On todettu, että kaavaan on tarvetta tehdä isompia 
muutoksia ja sen vuoksi on katsottu olevan parasta 
lopettaa nykyinen kaavoitusprosessi. Moikipään ja 
Granskogin tuulivoimapuiston alueelle on tehtävä 
uusi kaavoituspäätös ja kaavoitusprosessi aloitetaan 
alusta.

Moikipään tuulivoimapuiston osayleiskaava
Fortum Power ja Heat Oy ovat jättäneet anomuk-

sen kaavoituksen aloittamisesta,  joka koskee 
osayleiskaavan muodostamista Moikipään tuulivo-
imapuiston (aiemmin Moikipää ja Granskog)  tu-
ulivoimaa varten. 

Kaavoituksessa tutkitaan edellytykset rakentaa al-
ueelle 9 tuulivoimalaa.

Kaavoituksen keskeisinä tavoitteina on luoda al-

ueelle maankäytölliset edellytykset, jotta voidaan 
rakentaa tuulivoimapuisto, harjoittaa metsätaloutta, 
säilyttää alueen käyttömahdollisuudet virkistys- ja 
metsästysalueena sekä ratkaista alueen liikenne-
järjestelyt tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Korsnäsin kunnan ja suunnittelijan välille laaditaan 
kaavoitussopimus. Suunnittelija vastaa kaavoituksen 
kustannuksista. Korsnäsin kunta hyväksyy suunnit-
telijan valitseman konsultin. Korsnäsin kunta johtaa 
alueen kaavoitusta.

Kaava laaditaan oikeusvaikutukseltaan osayleiskaa-
vana ja pohjaksi suoralle tuulivoimalan rakennuslu-
van myöntämiselle,  MKL 77 a §:n mukaisesti.

Kunnanhallitus päätti 21.9.2020, että Moikipään tu-
ulivoimapuiston kaavoitus aloitetaan, Korsnäsin kun-
nan ja suunnittelijan välinen sopimus hyväksytään, 
sekä hyväksytään FCG konsultiksi. Korsnäsin kunta 
johtaa kaavoitusta.

Osallistumisen ja arvioinnin ohjelma
Kaavoituksen aloitusvaiheessa laaditaan osal-

listumis- ja arviointisuunnitelma Moikipään tuu-
livoimapuistoa varten.

Suunnitelmassa tulee esiin hankkeen tausta, 
päätökset, kaavaprosessi, mitä viranomaislausuntoja 
tarvitaan ja kuinka seuraamukset arvioidaan sekä su-
unnittainen aikataulu.

Kaavoituksen aloittamisesta on informoitava asia-
nosaisia ja OAO pantava nähtäväksi niin, että asiano-
saisille annetaan mahdollisuus lausua mielipiteensä 
OAOn riittävyydestä.

Kunnanhallitus päätti 21.9.2020, että Moikipään 
tuulivoimapuiston OAO pannaan nähtäville.
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Kunnanvaltuusto hyväksyi 21.3.2016 Korsnäs Poi-
kel –tuulivoimapuiston osayleiskaavan.

Kaava ei ole saanut lainvoimaa, koska Vaasan 
hallinto-oikeus hylkäsi kunnanvaltuuston päätök-
sen siltä pohjalta, että valmisteluprosessissa to-
dettiin jääviys.

Kokous on pidetty 26.8.2020 muun muassa For-
tum Powerin, Heat Oy:n (pohjoispään vuokraaja) 
ja Enon (eteläpään vuokraaja) kanssa siitä, miten 
tuulivoimapuisto voidaan toteuttaa.Silloin todettiin, 
että lakkautetussa kaavassa olevat tuulivoimalat eivät 
ole tänä päivänä taloudellisesti kannattavia, jonka 
vuoksi kaavoitus voidaan lopettaa. Jos kaava toteu-
tetaan suuremmilla tuulivoimaloilla,  on tehtävä uusi 
kaavoituspäätös ja kaavoitusprosessi pitää aloittaa al-
usta.

Kunnanhallitus päätti 21.9.2020, että Korsnäsin 
kunnanvaltuuston 21.3.2016 hyväksymä Korsnäs 
Poikel –tuulivoimapuiston kaavoitusprosessi lope-
tetaan.

Uusi kaavoitusprosessi aloitetaan
Fortum Power, Heat Oy ja Eno ovat jättäneet 

anomuksen kaavoituksen aloittamisesta, jolloin laa-
dittaisiin tuulivoiman osayleiskaava Poikel-aluetta 
varten.

Fortum Powerilla ja Heat Oy:llä on enemmistö 
Poikelin pohjoisosan vuokrasopimuksista ja Enolla 
on enemmistö Poikelin eteläosan vuokrasopimuk-
sista. Koko alueelle tehdään yhteinen osayleiskaava. 
Aloitusvaiheessa tutkitaan edellytykset saada alueelle 
4 + 4 tuulivoimalaa. 

Kaavoituksen keskeiset tavoitteet ovat luoda al-
ueelle maankäytölliset edellytykset, jotta voidaan 
rakentaa tuulivoimapuisto, harjoittaa metsätaloutta, 
säilyttää alueen käyttömahdollisuudet virkistys- ja 
metsästysalueena sekä ratkaista alueen liikenne-
järjestelyt  tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tuotantokapasiteetin suuruuden vuoksi on mah-
dollisesti tarvetta laatia ympäristövaikutusten arvio-
inti.

Korsnäsin kunnan ja suunnittelijan välille laaditaan 
kaavoitussopimus. Suunnittelija vastaa kaavoituksen 
kustannuksista. Korsnäsin kunta hyväksyy suunnit-
telijan valitseman konsultin. Korsnäsin kunta johtaa 
alueen kaavoitusta.

Kaava laaditaan oikeusvaikutukseltaan osayleiskaa-
vana ja pohjaksi suoralle tuulivoimalan rakennuslu-
van myöntämiselle, MKL 77 a §:n mukaisesti.

Kunnanhallitus päätti 21.9.2020 aloittaa Poikel-tu-
ulivoimapuiston kaavoitus, hyväksyä Korsnäsin kun-
nan ja suunnittelijan välinen sopimus sekä hyväksyä 
FCG konsultiksi. Korsnäsin kunta johtaa kaavoitusta.

Poikelin tuulivoimapuisto

 8 

4. DELGENERALPLAN FÖR KORSNÄS POIKEL VINDKRAFTSPARK 

Fr.o.m. sommaren 2017 är Fortum Power and Heath Oy projektör. I planerna finns 8st 
vindkraftverk. Projektområdet är ca 800 ha och är beläget ca 1 km öster om centrum 
och till närmaste vindkraftverk ca 2 km i Korsnäs kyrkby och gränsar till byarna Edsvik, 
Taklax, Bjurbäck och Korsbäck.  

PDB-programmet för norra delen har varit till påseende under våren 2013 och för 
södra delen hösten 2014.   

Kommunstyrelsen beslöt 20.10.2014 att delgeneralplanerna för norra och södra Poikel 
sammanslås till en delgeneralplan.  

Planförslaget har varit till påseende under tiden 30.6–30.7.2015  Anmärkningar och 
utlåtanden till planen har behandlats av kommunstyrelsen. Tekniska justeringar har 
gjorts i planen och de markägare, som berörs av dessa justeringar har hörts 
personligen.  

Planen har godkänts av kommunfullmäktige 21.3.2016, men till beslutet har inlämnats 
besvär till förvaltningsdomstolen för avgörande, vilket innebär att beslutet inte kunnat 
träda i kraft. 

Vasa förvaltningsdomstol har 
upphävt kommunfullmäktiges 
beslut. Korsnäs kommun har 
inte överklagat förvaltnings-
domstolens beslut.  

Kommunstyrelsen har inte 
vidtagit några verkställighets-
åtgärder gällande den aktuella 
planen, eftersom ett över-
klagande har pågått.  

Eftersom fullmäktiges beslut 
har upphävts och jäv har 
konstaterats i berednings-
processen så förfaller planen 
och planeringsprocessen bör 
tas om från början.            

                                  



Ilmainen rokote annetaan seuraaville:
• kaikki lapset 6 kuukaudesta – 6 vuoteen
• raskaana olevat naiset
• lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat 
• kaikki 65 vuotta täyttäneet 
• vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden 

lähipiiri    
• varusmiespalvelukseen astuvat
• sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö

Varaa rokotusaika puhelimitse. Aikoja annetaan 
joka päivä klo14–16 hoidontarpeen arvioinnin kautta, 
puh 06-3477645. Lapsiperheet tilaavat rokotusajan 
oman neuvolansa kautta.  
Koronaepidemian vuoksi halumme välttää 
kokoontumisia odotustiloissa. Rokotuksiin tulijat 
odottavat omaa vuoroaan ulkotiloissa ja henkilökunta 
hakee teidät rokotettavaksi ulko-ovelta.

Rokotus annetaan olkavarteen. Pukeudu niin, että 
saat olkavarren helposti esiin.
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MAALAHD E N -KO RSNÄ SIN TERVEYSKESKUS
I N F LU E N SSA ROKOTUKSET  2 02 0

Rokotukset annetaan seuraavasti: 

Maalahden-Korsnäsin terveyskeskus 
 Torstai 5.11               
   Keskiviikko   11.11             
 Torstai           19.11             
 Keskiviikko   25.11  

Korsnäsin terveystalo Tiistai 3.11         
 Torstai 5.11          
 Tiistai 10.11        
 Torstai 12.11

Petolahden seniorivastaanotto  
 Keskiviikko  28.10        
 Torstai 12.11            

Bergön terveysasema Perjantai 6.11        
 Perjantai 20.11     
      
Ottakaa sairausvakuutuskortti mukaanne.

Kirjasto-, vapaa-aika- ja kult-
tuurilautakunta päätti uudesta 
aikataulusta 8.10.2020. Edelleen 
on voimassa se, että bussi liiken-
nöi parittomina viikkoina. 

Lärknäsin pysäkki jää pois 
rakennusaikana. Kirjastopalve-
lu hoidetaan muulla tavalla 
yhteistyössä asuntoloiden hen-
kilökunnan kanssa.

Maanantaisin bussi pysähtyy 
Moikipään pankin luona klo 
15.30 saakka. Muutokset pitävät 
sisällään pieniä tarkistuksia myös 
muilla pysäkeillä, joten tarkis-
takaa aikataulu esimerkiksi soit-
tamalla kirjastoon.

Uutta aikataulua jaetaan sekä 
kirjabussista että kirjastosta.

Edelleen on voimassa se, että 
kirjabussissa voi käydä millä 
pysäkillä tahansa reitin aikana!

 

Kirjabussi 
Kirjabussi liikennöi parittomina viikkoina
Aikataulu elokuu-kesäkuu

Maanantaina
• Molpe skola  9.00-9.40
• Taklax skola  10.00-11.00
• Molpe daghem, Industricentralen  12.10-13.20
• Molpe Banken  13.25-15.30

Tiistaina
• Harrström daghem  13.30-14.00
• Viitaniemi  14.30-15.00
• Träskvik  15.10-15.30
• Tuvängsvägen  15.40-16.00
• Hienobacken  16.10-16.30
• Taklax fd mejeri 16.40-17.10
• Harrström  17.20-18.00
• Helenelund  18.10-18.50
• Harrström Norras  19.00-19.20
• Edsvik  19.30-19.45
• Edsvik Tuure  19.50-19.55

Keskiviikkona
• Buketten  14.45-15.15
• Snickarbacken  15.35-15.50
• Smedbacken  16.00-16.20
• Strandmossa  16.25-16.35
• Brännback  16.40-16.50
• Solvingsback  16.55-17.05
• Bjurbäck  17.15-17.30
• Korsbäck  17.40-17.55
• Råbacka  18.00-18.15
• Molpe skola  18.25-19.45

Torstaina
• Kottebo daghem  9.00-9.30

Kirjabussin aikataulu on uusittu!
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