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Nya tider på Waterloo
Ny utrustning möjliggör trevliga upplevelser i vinter.  
Kaj Holm och Björn Höstman berättar om Waterloo (sid 13)

Läs mer om årets sportlovsprogram på sid 14-15
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En liten tillbaka blick på mina ledare inför en ny 
start på ett nytt år får mig att reflektera på skillnaden 
just mellan en sprinter och en långdistansare. 2019 
hade vi Företagsamhetens år och mycket av åtgär-
derna byggde vi upp kring projektet Möjligheterna 
Korsnäs. Tyvärr uteblev projektfinansieringen uti-
från, men nu när kommunens fullmäktige har gått in 
för att förverkliga projektet i egen regi så är vi plöts-
ligt tillbaka på banan igen. Plötsligt händer det nya 
saker mest hela tiden och som det ser ut i dagsläget 
så kommer det projektpengar utifrån också så att vi 
kan börja förverkliga saker som vi tycker skulle vara 
bra för Korsnäs kommun. 

Den första delen att få projektmedel utifrån är ett 
digitaliseringsprojekt. Tillsammans med Nykarleby 
stad som huvudman och Korsnäs, Vörå, Jakobstad, 
Larsmo och Pedersöre kommuner fick vi statliga 
pengar som täcker 85% av kostnaderna för vårt di-
gitaliseringsprojekt. Inom ramen för det så hoppas vi 
nu kunna gå vidare med en �Korsnäs-app� där man 
kan prenumerera på den information som man är in-
tresserad av. Jag hoppas att vi får feedback av er alla 
på tankar kring vad som ni tycker att ni kan ha nytta 
av i en sådan app.

En tillbakablick till början av 2020 berättar i sin tur 
att vi startar upp byggande och boendets temaår. När 
vi nu 2021 far förbi Lärknäs så reser sig elementen 
till den nya byggnaden och vi börjar lite se hur nya 
Lärknäs börjar se ut på utsidan. Så det är inte utan 
orsak som vårt fullmäktige beslöt att även år 2021 är 
byggande och boendets år!  

Så kanske det är så att demokratin och det demo-
kratiska sättet att fatta olika beslut i våra kommuner 

Är kommunen en 
sprinter eller en 
långdistansare?

Är man optimist till sitt sinnelag så hittar man goda 
sidor i det mesta som kommer en emot här i livet. Sålun-
da finner jag mig odla ett ökande intresse för att se olika 
idrottstävlingar och turneringar som syns i TV rutan.  Så 
till den milda grad att jag även börjat följa med ligamat-
cher i hockey på specialkanaler! Dessutom har hela coro-
nasituationen gjort att jag återupptagit en gammal vana 
att handarbeta från soffhörnet medan idrottarna sköter 
sitt i rutan. Ja, det gäller att anpassa sig.

inte är ett sprinterlopp utan ett långdistanslopp. Ett 
långdistanslopp där de uthålliga nöter sina åsikter, 
viljor och krafter mot varandra i olika diskussioner 
tills dess att pusselbitarna faller på plats och planer 
blir till verklighet. 

 När man sedan som jag har haft den stora förmå-
nen att jobba inom olika kommuner under en lång 
tid så inser man faktiskt rätt så ofta av att projekt som 
man diskuterar i olika sammanhang sedan helt plöts-
ligt är färdiga. Visst kan det tyckas att det tar onödigt 
lång tid ibland, men eftersom de kommunala tjäns-
terna och projekten ska finansieras med offentliga 
medel från oss alla så behöver också förankringen 
vara större än om man med egna medel bygger nå-
gonting.

För mig personligen så är det en stor förmån med 
mitt arbete inom kommunen att se och vara med i 
olika skeden av diskussioner och planering. Många 
gånger handlar det också om att lösa olika problem 
som kan dyka upp på vägen. Ibland, kanske motivera 
och reda ut varför vissa saker blir på ett visst sätt. Lite 
likt en seg långdistansare strävar vi mot en lösning 
som kan accepteras av de stora flertalet och även bli 
en bra funktion för våra kommuninvånare. 

De första siffrorna över våra kommuninvånare vi-
sar dessvärre att vi även blev något färre invånare i 
Korsnäs kommun under 2020. Men med optimistens 
sinnelag så tänker jag att det var ett mindre tapp än 
tidigare år. Vi kanske håller på och plattar ut ned-
försbacken! Därför tar vi också avstamp i byggande 
och boendet 2021 och startar upp vår stora rea på 
bostadstomter och radhustomter som finns i kom-
munens ägo. Här gäller det ha verkligen ha långdis-



KORSNÄSKORSNÄSNyttNytt

3

Nr 2-2021 utgivning 26.3.2021 manusstopp 12.3.2021

Nr 3-2021 utgivning 30.4.2021 manusstopp 16.4.2021

KORSNÄSKORSNÄSNyttNytt
Upplaga: 1300 exemplar
Utkommer 7gånger 2021 till hushåll och 
företag i Korsnäs
Material sänds till Korsnäs kommun/
Kenth Nedergård
Postadress: Strandvägen 4323, 66200 
Korsnäs
Telefax: 3479 190  
Telefon: 050-5222 644
e-post : kenth.nedergard@netikka.fi

Utgivare: Korsnäs kommun
Ansvarig utgivare: Christina Båssar
Redaktionsråd: Sven-Erik Bernas, Roger Bergström. 
Caroline Åbacka, Kjell Nydahl och Helena Höglund-
Rusk.
Framställning: Kenth Nedergård
Foton och material om inte annat nämns: Kenth 
Nedergård
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Annonsera i KorsnäsNytt
 Annonspriser år 2021 (+ 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.

tansmuskler att gång efter gång förklara 
hur bra vi har det. Naturen runt hörnet 
och en ypperlig nivå på den kommunala 
servicen. Ja, i TEAviisari:s jämförelse på 
nätet så var det ingen kommun i Öster-
botten som fick så bra poäng för sitt skol-
väsende som Korsnäs kommun. Så vi kan 
bra göra reklam för våra fina skolor. 

Coronasituationen verkar vi få fort-
sätta leva med ännu under hela våren. 
Vinterns kyla och mörker verkar tyvärr 
ha gjort enbart gott åt viruset som nu 
dyker upp i nya och mera smittosamma 
mutationer. Jag hoppas att vi alla försö-
ker iaktta de olika rekommendationerna 
och att ni alla kan ha förståelse för att det 
kan uppstå situationer som kräver snabba 
och ibland rätt så radikala beslut. Det är 
en utmaning för personalen på olika en-
heter att få det dagliga arbetet att fungera 
trots alla restriktioner och smittofaror. Vi 
kanske inte heller kan ge bra svar på alla 
frågor, men vi försöker vårt bästa. Hittills 
har vi tack vare duktiga anställda på alla 
håll och kanter lyckats väl, men nu drar 
det ihop sig till slutspurt och en hägrande 
målgång och då gäller det att vi alla hjälps 
åt med den kraftansträngningen! Var allt-
så försiktiga och ta hand om varandra, vi 
går mot ljusare tider!

Christina Båssar, kommundirektör
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Coronasituationen i KorsnäsCoronasituationen i Korsnäs
Följ med aktuell information, regler och rekommendationer 

på kommunens hemsida www.korsnas.fi 

Info om coronavaccinering
Vaccineringen har startat i Malax och Korsnäs 

19.1.2021. 
Först har personal vid infektionsmottagningarna vid 

hälsovårdscentralen, personal på akut- och rehabilite-
ringsavdelningen och åldringar på våra serviceboenden 
vaccinerats. De allra äldsta hemmaboende kommuninvå-
narna inom hemsjukvården har även fått vaccin. 

I slutet av januari inleddes vaccineringen av ålders-
gruppen 80+. Hälsovårdens personal ringer upp alla 80 år 
fyllda och bokar in tid för vaccineringen. Vaccineringen 
utförs på hälsovårdscentralen och vid Korsnäs hälsogård.

I dagsläget är tillgången på vaccin begränsad. I den mån 
det finns vaccin vaccineras i första hand den äldre befolk-
ningen med börjandes från 80 år, därefter vaccineras risk-
grupper. Vi följer THL:s rekommendationer om vaccina-
tionsordningsföljd. De berörda kontaktas per telefon av 
hälsovårdens personal när möjlighet till vaccinering finns.

När vaccinering av större befolkningsgrupper blir aktu-
ell återkommer vi med mer information om hur bokning 
till vaccinering ordnas.

Mer information finns på internet:
https://www.vaasankeskussairaala.fi/sv/for_pa-

tienter/aktuellt/nyheter/2021/vaccinationerna-i-va-
sa-sjukvardsdistrikt/

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral 2.2.2021

Coronainformation 5.2.2021

Coronaledningsgruppen vädjar till alla i 
Korsnäs om att de ska minska på de fysiska so-
ciala kontakterna på grund av det oroväckande 
coronavirusläget. Rekommendationen är i kraft 
till 26.2.2021 och läget utvärderas igen före tids-
perioden är slut.

Gruppen påminner också om vikten av att vi alla 
hjälps åt och håller avstånd till varandra och använ-
der munskydd. Speciellt nu på olika arbetsplatser 
så vill vi påminna om att det är skäl att undvika de 
gemensamma utrymmena och inte många i samma 
pausutrymmen.

Rekommendationen om användningen av an-
siktsmask i offentliga utrymmen står kvar till den 
31.3.2021, då situationen utvärderas på nytt.

Invånare, från och med årskursen 6 (personer över 
12 år) i skolor och läroinrättningar, bör alltid använ-
da ansiktsmask utanför hemmet i offentliga utrym-
men.

Serviceproducenter, butiksägare och ägare av an-
dra offentliga utrymmen önskas rekommendera att 
anställda och kunder av arbetarskyddsskäl använder 
ansiktsmask samt se till att säkerhetsavstånd på 2 
meter kan iakttas i alla lägen.

På grund av ett konstaterat fall av coronavirus i 
Molpe skola har coronaberedskapsgruppen i samråd 
med smittskyddsansvarig läkare beslutat att det blir 
distansundervisningen fram till och med 15.02.2021 
i Molpe skola och förskola. Nästa närstudiedag blir 
enligt nuvarande information den 16.02.2021.

Smittspårning pågår och de exponerade är försatta 
i karantän.

Information till vårdnadshavare sker via Wilma.
Verksamheten vid Taklax skola fortsätter som 

normalt, Kyrkoby skola återgår till närundervisning 
10.02.2021.

På grund av den ökade smittspridningen i Korsnäs 
kommun så är coronagruppens starka rekommenda-
tion att all form av gruppverksamhet tar paus fram till 
sportlovet dvs 26.02.2021.

Tilläggsinformation från beredskapsgruppen ges av 
Christina Båssar +358469229495
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Medicinsk rehabilitering
Från och med 1.2.2021 tas servicesedlar inom 

medicinsk rehabilitering i bruk vid Malax-Korsnäs 
hälsovårdscentral. 

Servicesedlarna kan användas inom sjukvårdsdi-
striktet och de beviljas för köp av tjänster inom fysi-
oterapi, ergoterapi, talterapi, lymfterapi, musikterapi 
och perukservice. Patienten har rätt att välja service-
sedel eller betalningsförbindelse. Mera information 
om detta finns på Malax-Korsnäs hälsovårdscentrals 
hemsida.
 

Privat socialservice Akthero
Företaget Akthero med företagaren Thomas Käl-

lund har lämnat in anmälan till kommunen om att 
få bedriva privat socialservice. 

Företaget erbjuder privat socialservice i bl.a. 
Korsnäs. Enligt anmälan ämnar företaget producera 
tjänster gällande familjearbete.

Vård- och omsorgsnämnden antecknade 26.1.2021 
anmälan till kännedom och konstaterade att Akthero 
uppfyller förutsättningarna i enlighet med Lagen om 
tillsyn över privat socialservice och får inleda pro-
duktionen av socialservicetjänster till befolkningen i 
Korsnäs. Vård- och omsorgsnämnden i Korsnäs ger 
ett utlåtande till Regionförvaltningsverket i Västra 
Finland.
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Arbetet med Lärknäs effektive-
rade serviceboende framskrider 
i god takt.

Rivnings- och grundarbetena är 
långt genomförda och bygget med 
de synliga delarna ovan jord håller 
på som bäst.

Enligt tekniske chefen Ulf Gran-
ås går arbetet i stort som planerat. 

Rivningen av avdelning D är klar. 
Grävningsarbetena med grunder 
och underjordiska rördragningar 
är gjorda. Betongsocklarna och 
insidans fyllning är klara.

Den som åker förbi byggplatsen 
kan notera att element- och sto-
marbetena är i huvudsak färdig-
ställda. Väderskyddet har mon-
terats på första delen och just nu 

Lärknäsbygget avancerar

håller man på med montering av 
takstolar och takkonstruktioner. 
Gjutningen av betonggolvet har 

inletts och därefter ska väderskyd-
det monteras på resten av byggna-
den.
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Kommunstyrelsen
FEBRUARI KST 2/2021  Måndag 22.2.2021   Kl. 18.30
MARS KST 3/2021  Måndag 29.3.2021     Kl. 18.30 (Bokslutsmöte)
APRIL KST 4/2021  Måndag 26.4.2021          Kl. 18.30
MAJ KST 5/2021  Måndag 24.05.2021      Kl. 18.30
JUNI KST 6/2021  Måndag 07.06.2021      Kl. 18.30 
 (Kallelse till nya fullmäktige)
JULI KST 7/2021  Måndag 05.07.2021    Kl. 18.30 (Ny styrelse)

Kommunfullmäktige
MARS KFGE 1/2021 Måndag 08.03.2021   Kl. 19.30
MAJ KFGE 2/2021 Måndag 31.05.2021    Kl. 19.30 (Bokslutet)
JUNI KFGE 3/2021  Måndag 14.06.2021    Kl. 19.30  
 (Periodbyte, ny fullmäktige)

Enligt Markanvändnings- och 
bygglagen ska kommunen minst 
en gång om året upprätta en över-
sikt över de planärenden som är 
eller under den närmaste tiden 
blir anhängiga i kommunen och 
förbundet på landskapsnivå. 

Aktuella planer i Korsnäs
• Revidering av Molpe och 

Harrström delgeneralplaner
• Delgeneralplan för Molpe 

vindkraftspark
• Planläggning av Poikel vind-

kraftspark
• Planläggning av havsbaserad 

vindkraftspark

Kommunstyrelsen fastställde 
25.1.2021 årets planläggningsö-
versikt. Planläggningsöversikten 
kungörs på anslagstavlan och på 
kommunens hemsida.

KORSNÄS KOMMUN

PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT
2020

Vallokaler och 
förhandsröst-
ningsställe

Kommunstyrelsen beslutade 
25.1.2021 om kommunens all-
männa förhandsröstningsställe 
och röstningsområdenas röst-
ningsställen på valdagen.

Kommunens röstningsområden 
har för år 2021 fastslagits vara föl-
jande röstningsområden:

Nr 1 Molpe
Nr 2 Korsnäs kyrkoby
Nr 3 Harrström
Nr 4 Taklax

Vallokaler
Kommunstyrelsen beslutade 

25.1.2021 att som valdagens vallo-
kaler fungerar:

Nr 1 Molpe: Molpe skola
Nr 2 Korsnäs kyrkoby: Kom-

mungården
Nr 3 Harrström: Harrström dag-

hem
Nr 4 Taklax: Taklax skola

Förhandsröstningsställe
Vid tidigare val har kommu-

nens förhandsröstningsställe varit 
Kommungården i Korsnäs. Kom-
munstyrelsen beslutade 25.1.2021 
att Kommungården i Korsnäs 
fungerar som kommunens all-
männa förhandsröstningsställe.

Förhandsröstning som utförs 
vid en anstalt och hemmaröstning 
handhas av en för ändamålet vald 
valbestyrelse.

Helhetsplan för 
Korsnäs Arena

Biblioteks- och kultursektio-
nen har fått i uppdrag av kom-
munfullmäktige att uppgöra en 
helhetsplan för Korsnäs Arena.  
Sektionens målsättning är att 
till fullmäktige ge sitt förslag till 
plan inom nuvarande mandatpe-
riod.  

Uppdraget härleds från Mirza 
Hodzic’s motion om grusplan och 
parkering för fotbollsverksam-
heten.

Som underlag för behandlingen 
i sektionen har förslag begärts och 
inväntas av Lars-Erik Nordlund.  

Planläggningsöversikt 2020
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Kommunalval 2021
Kommunalval ordnas i år 18.4.2021. Vid kommunal-
valet väljs ledamöter till kommunens fullmäktige. Nya 
fullmäktige börjar sitt arbete 1.6.2021.
De viktigaste datumen vid kommunalvalet 2021

• egentlig valdag: 18.4.2021
• uppgifterna plockas till rösträttsregistret (vem är 

röstberättigad i vilken kommun): 26.2.2021
• kandidatansökan ska lämnas in: 9.3.2021
• kandidatuppställningen fastställs: 18.3.2021
• förhandsröstning i Finland: 7 - 13.4.2021
• förhandsröstning utomlands: 7 - 10.4.2021
• valdag: 18.4.2021
• resultatet fastställs: 21.4.2021
• fullmäktige börjar sitt arbete 1.6.2021

Förhandsröstningens 
öppethållning

Kommunalvalet förrättas söndagen den 18 april 
2021. Förhandsröstningen ordnas under tiden 7 - 
13.4.2021.

Kommunstyrelsen beslutade 25.1.2021 att för-
handsröstningen i kommunalvalet 2021 ordnas på 
kommunkansliet under kansliets öppethållningsti-
der (kl. 8.00-16.00) på vardagarna samt under lördag 
och söndag kl. 12.00-14.00.

Till valförrättare vid förhandsröstningen föreslog 
kommunstyrelsen Caroline Westerdahl, Britt-Marie 
Höglund, Sol-Britt Båskman med ersättare Sabina 
Hartvik-Matkoski, Anita Häggkvist-West och Emma 
Ahlskog. Centralvalnämnden förordnar valförrättar-
na.

Den kommunala centralvalnämnd som utsetts 
för tiden 1.6.2017-31.5.2021 verkar som kommu-
nens centralvalnämnd. Den kommunala central-
valnämndens viktigaste uppgifter i valet är att 
sköta nödvändiga förberedelser inför valet, att 
granska förhandsröstningshandlingarna, utföra 
preliminär granskning av och rösträkning för s.k. 
små röstningsområden samt rösträkning och fast-
ställande av valresultat.

Valnämnderna för varje röstningsområde tillsätts 
av kommunstyrelsen. Medlemmarna och ersättarna i 
valnämnderna skall företräda de grupper av röstande 
som vid föregående kommunalval ställt upp kandi-
dater i kommunen. En kandidat kan inte vara med-
lem eller ersättare i valnämnden.

Valbestyrelsen tillsätts av kommunstyrelsen. Med-
lemmarna och ersättarna ska företräda de grupper av 
röstande som vid föregående kommunalval ställt upp 
kandidater i kommunen.  En kandidat i valet kan inte 
vara medlem i valbestyrelse. Valbestyrelsens uppgift 
är att sköta förhandsröstningen på institutionerna 
och att ha hand om hemmaröstningen. 

Korsnäs kommun har indelats i fyra röstnings-
områden, vilka alla har varsin valnämnd. Korsnäs 
kommun utser en särskild valbestyrelse för för-
handsröstning på Lärknäs och Buketten och för 
hemmaröstningen. 

Kommunstyrelsen utsåg 25.1.2021 medlemmar 
och ersättare till valnämnder och valbestyrelse inför 
kommunalvalet 2021.

I röstningsområdet, Molpe
Ordförande Boris Foxell, viceordförande Kristoffer 

Rusk, medlemmar Lise-Lott Prost, Jimmy Sahlberg och 
Susanne Häggdahl.

Ersättare: Ralf Rusk, Jan-Erik Strandberg, Helena Sten, 
Linda Backgren-Holm, Mona Gullblom.

II röstningsområdet, Korsnäs kyrkoby
Ordförande Mats Ståhl, viceordförande Mikael Lager-

ström, medlemmar Pia Södergran, Michaela Andtsjö och 
Christina Ravals.

Ersättare: Marit Blomkvist, Birgitta Mannfolk, Eelis 
Kammonen, Bjarne Ismark och Jan-Erik Åkersten.

III röstningsområdet, Harrström
Ordförande Karl-Erik Juthborg, viceordförande Brita 

A. Nyfors, Gunilla Bylund, Anneli Helenelund och Tomas 
Backholm.

Ersättare: Christer Nordmyr, Annica Honkanen, Sara 
Mannsén, Dennis Vide och Christer Karlsson

IV röstningsområdet, Taklax
Ordförande Ulf Vägar, viceordförande Stefan Vestén, 

medlemmar Anette Bjurbäck, Tom Vesterholm och Anna 
Granås.

Ersättare: Marina Sandholm, Anders Lundvall, Rosita 
Eklund, Andreas Sandholm och Katarina Westerlund.

Valbestyrelse för Lärknäs/Annahemmet, Buketten 
och förslag för hemmaröstningen

Ordförande Vivan Vesterback, viceordförande Brita A. 
Nyfors och medlem Helena Sten.

Ersättare: Jan-Erik Ravals, Maivor Sjöroos och Bengt 
Holtlund.

Till valförrättare vid hemmaröstningen föreslås valbe-
styrelsens medlemmar och ersättare. Centralvalnämnden 
förordnar valförrättarna för hemmaröstningen.

Valnämnder och valbestyrelse
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Spadealers har önskat köpa två 

mindre markområden belägna 
på Industriområdets detaljplan 
av Korsnäs kommun. 

Det ena markområdet är en del 
av tomt 1 i kvarter 40 och är ca 
1120 m² stort, beläget norr om 
Spadealers tomt 1 i kvarter 40. Det 
andra markområdet är en del av 
tomt 2 i kvarter 40 och är ca 730 
m² stort. Tomten gränsar till Spa-
dealers tomt. Priset för tomt 2 i 
kvarter 40 är sedan tidigare fast-
ställt till 2,09 €/m².

Tekniska nämnden har uppgjort 
ett köpebrev och föreslår för kom-
munstyrelsen att Spadealers kan 
köpa markområdena av kommu-
nen. 

Kommunstyrelsen godkände 
köpebrevet 25.1.2021 och mark-
området kan säljas till Spadealers 
i enlighet med tekniska nämndens 
förslag.

Undantagslov
Annica och Joakim Honkanen 

har anhållit om undantagslov 
för att uppföra ett egnahemshus 
och en ekonomibyggnad om ca 
200m² på del av lägenhet Svart-
grånn 2:254 i Harrström by på 
fastställd strandgeneralplan.

På fastigheten finns tre byggrät-
ter varav en byggrätt är outnyttjad. 
Fritidshuset på byggrätten i mitten 
flyttas till den södra byggrätten 
och istället byggs en bostad för fast 
boende på byggrätten i mitten.

Området är en del av strandge-
neralplanen och i planen har om-
rådet beteckningen RA (Område 
för fritidsbostäder). Undantagslov 
söks för uppförande av en bostad 
och en ekonomibyggnad inom be-
teckningen RA.

Avståndet från allmän väg till 

byggplatsen är ca 1,3 km. Gran-
narna har inget att anmärka på 
ansökan. Byggnaderna ansluts 
till Korsnäs kommuns vattenled-
ningsnät och avloppsvattnet leds 
till slutet system.

Tekniska nämnden föreslog 
15.12.2020 för kommunstyrelsen 
att undantag kan beviljas eftersom:

byggplatsen uppfyller kraven för 
ändring av fritidsbostad/tomt till 
fast boende enligt kommunstyrel-
sens principbeslut från 26.3.2002

egnahemshuset ansluts till 
Korsnäs kommuns vattenled-
ningsnät och avloppsvattnet leds 
till godkänt system.

Kommunstyrelsen godkände 
25.1.2021 undantagslovet i enlig-
het med tekniska nämndens för-
slag.

Uppbådsnämnden 2021
Kommunstyrelsen har ombetts utse en ledamot och en ersättare till 

uppbådsnämnden för år 2021.
Till ledamot och ersättare bör såvitt möjligt utses personer med kän-

nedom om de förhållanden, som råder under beväringstjänstgöringsti-
den och vilka själva avtjänat sin värnplikt.

Uppbådstillfället för Malax och Korsnäs hålls i år i fd KKC i Korsnäs 
fredagen 3.9.2021 kl. 9.00.

Kommunstyrelsen utsåg 25.1.2021 Roger Bergström till ordinarie 
ledamot och Sven-Erik Bernas till ersättare i uppbådsnämnden för år 
2021.
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SMÅBARNSPEDAGOGISK 
VERKSAMHET, EFTIS OCH 

MORRIS I KORSNÄS KOMMUN
för verksamhetsåret 2021-2022

( 1.8.2021-31.7.2022)
                                    
Småbarnspedagogisk verksamhet erbjuds 
på:
Kottebo daghem: Kotten 3-5 åringar, 
Lillkotten 1-3 åringar och Siili-Kotten 1-5 
åringar   
Molpe daghem: Måsen 3-5 åringar, Tärnan 
1-3 åringar
Harrström daghem: 3-5 åringar, 1-3 
åringar
  
Nya platser inom småbarnspedagogiken 
kan sökas fortgående. Gör ansökan minst 
4 månader på förhand!
För de barn som redan har plats inom den 
småbarnspedagogiska verksamheten på 
daghemmen behövs ingen ny anmälan. 
Förfrågan om timbehov /månad sänds ut via 
daghemmen. 

Småbarnspedagogisk verksamhet för 
förskolebarn före och efter förskolan och 
morgon- och eftermiddagsverksamhet 
för skolbarn i åk.1-2 ordnas på eftis i 
Korsnäs kyrkoby skola, Harrström daghem 
och i Molpe skola (för tiden 17.8.2021-
4.6.2022).
Ansökningsblankett, som finns på kom-
munens hemsida under småbarnspeda-
gogik, lämnas in senast 9.3.2021 till 

Korsnäs kommun/Birgitta Blomqvist, 
Strandvägen 4323,66200 Korsnäs eller
birgitta.blomqvist@korsnas.fi tel. 
06-3479146

Korsnäs den 28.1.2021
Birgitta Blomqvist
Ledare för  
småbarnspedagogiken

Ungdomsråd 
kompletteringsval

Enligt Korsnäs kommuns förvaltningsstadga skall 
det finnas ett ungdomsråd med fem medlemmar av 
vilka en ordförande och en viceordförande utses. 
För var och en av medlemmarna utses en personlig 
ersättare. Som sekreterare fungerar den person som 
handhar idrotts- eller ungdomsverksamheten.

Följande personer sitter i ungdomsrådet för perio-
den 2019 – 2021:

Ordinarie    Ersättare
Amanda Åkersten   Tobias Bergman
Elvira Söderlund   Josefin Mattlar
Isabel Häggdahl   Richard Häggdahl
Angelica Höglund   Robin Höglund
Erica Sandholm   Matilda Mann

Angelica Höglund har anhållit om befrielse från sitt 
uppdrag i ungdomsrådet på grund av flytt till annan 
ort.

Kommunstyrelsen beviljade 25.1.2021 Angelica 
Höglund befrielse från sit förtroendeuppdrag i ung-
domsrådet och utsåg Jonathan Backholm till ny ordi-
narie ledamot i hennes ställe.

Väntetider för sociala tjänster 

för äldre

Enligt äldreomsorgslagen § 26 skall kommunen 
en gång i halvåret offentliggöra uppgifter om den 
tid inom vilken en äldre person kan få socialservice 
som han eller hon ansökt om.

Med väntetid avses tiden mellan den dag ansökan 
lämnas in och den dag den äldre får de tjänster som 
han eller hon har ansökt om. Väntetiderna offentlig-
görs specificerade per typ av tjänst.

För ytterligare information, kontakta äldreomsorg-
sledare Marina Westerlund: tfn (06) 3479 149

Genomsnittlig väntetid för följande 
sociala tjänster 1.7 - 31.12.20Genomsnittlig väntetid för följande sociala tjänster 1.7 - 31.12.2020 
Tjänst Genomsnittlig väntetid Ytterligare information 
Hemservice 0-1 dygn Efter behov av tjänster, i akuta 

situationer får klienten tjänsten 
genast 

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

Serviceboende 23 dygn Genomsnittlig väntetid för dem 
som placerades under tiden 
1.7–31.12.2020 

Bedömning av servicebehovet 0-7 dygn Vid brådskande fall görs en 
bedömning utan dröjsmål. 
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Sedan mitten av november har restaurangen i 
Korsnäs kyrkby fått nytt liv igen. Den 11 november 
slog den nye krögaren Andreas Nylind upp dörrar-
na till Bistro Korsnäs.

Efter att Stenbrytaren stängde pga coronaläget har 
kyrkbyn stått utan restaurang. Det var under hösten, 
som de första kontakterna togs och planerna började 
smidas.

- Jag bestämde mig i augusti/september, då den för-
sta coronavågen såg ut att vara förbi, berättar Andre-
as.

- Sedan kom det snabbt sämre signaler, men jag 
hade bestämt mig och vi gick vidare med planerna. 
Det tog lite längre än planerat, men i mitten av no-
vember kunde vi öppna vår nya restaurang i Korsnäs.

Hemma från Korsnäs
Korsnäs är en välbekant plats för Andreas. Hans 

farfar var polis i Korsnäs och själv är han född i 
Korsnäs, men numera bosatt i Yttermark. Restau-
rangbranschen är välbekant för honom. Han startade 
sitt första sommarcafé i Fagerö för drygt 10 år sedan 
och driver sedan 10 år tillbaks Bistro i Närpes.

- De senaste åren har jag främst varit sporadiskt 
till vår sommarvilla i Korsnäs, men nu blir det väl 
att börja tillbringa mer tid i Korsnäs, tippar Andreas.

Just nu jobbar han själv och en anställd i Korsnäs, 
medan två anställda driver verksamheten i Närpes. 
Inredningen är nyplanerad och väggarna pryds av 
stora konstverk av Mia Gull.

Restaurangen håller tills vidare öppet på vardagar 
mellan 9 och 15. Vardagsluncherna är populära och 
en bra dag säljer han över 100 lunchportioner. Folk 
kommer in och äter, men många väljer att beställa 
via telefon eller applikationen Pickapp, som han gått 
med i. Till lunch erbjuder han salladsbord och två 
varmrätter, samt kaffe och efterrätt.

- Korsnäsborna gillar traditionella maträtter. 

”Plockasteitjin” har varit en succé, men även blod-
bröd går hem i Korsnäs, berättar han.

Framgång med pizzafredag
Ännu håller restaurangen stängt under helgerna, 

men ”pizzafredagen”, som han lanserade före jul har 
varit en succé. 

- Första fredagen sålde vi slut på allt. Det blev över 
170 pizzor den dagen, minns han.

- De följande pizzafredagarna har vi varit bättre för-
beredda och sålt över 200 pizzor. 

Han har även ordnat en fredagsbuffé med Tex Mex, 
som inte blev lika framgångsrik, men det gäller att 
variera sig. Framöver kan det bli aktuellt med ”bur-
gerfredagar” eller andra teman.

Den som behöver mat eller servering på egna till-
ställningar är även välkomna. I starten hann han 
få flera förfrågningar på julfester, men på grund av 
coronaläget blev allt inställt. Just nu är läget fortsätt-
ningsvis osäkert, så några storsatsningar är inte aktu-
ella. Men Andreas siktar framåt och hoppas och tror 
nog det blir bättre tider än. 

Närmare information om menyer och program 
finns på restaurangens facebooksida https://www.fa-
cebook.com/bistro.korsnas  

Text och foto: Kenth Nedergård

Konstverk av Mia Gull pryder 
väggarna i Bistro Korsnäs.

Andreas Nylind är ny krögare i Korsnäs.Andreas Nylind är ny krögare i Korsnäs.
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Den andra omgången av ansökningar om kostnadsstöd 
som utbetalas av Statskontoret inleddes 21.12.2020. 
Stödet kan sökas fram till 26.2.2021 kl. 16.15. Kostnads-
stödet är avsett för nästan alla företag vars omsättning 
har minskat med minst 30 procent till följd av coronavi-
ruset. Kostnadsstöd kan dock inte beviljas för branscher 
som hör till primärproduktionen inom jordbruket, fiske-
rinäringen och vattenbruksbranschen. 

Statsrådet har utfärdat en förordning om de branscher 
som kan ansöka om stöd utan någon separat motivering. 
Företag som inte omfattas av förordningen ska separat 
motivera behovet av stöd och redogöra för varför det kan 
anses att omsättningen har minskat på grund av corona.

Läs mer om villkoren för kostnadsstödet på https://
www.valtiokonttori.fi/sv/ 

Till följd av att omsättningen minskat på grund av coro-
napandemin har många företag svårt att klara av löne-
kostnader och oflexibla kostnader i affärsverksamheten. 
Stödet ersätter för dessa kostnader, men inte för minskad 
omsättning. Syftet med kostnadsstödet är att hjälpa före-
tagen att klara sig i den svåra ekonomiska situationen till 
följd av coronapandemin.

Avslagsprocenten för kostnadsstödansökningar är fort-
farande hög. Företagarna i Finland påminner om att det 
ändå är värt att ansöka om stödet, men innan man an-
söker skall man läsa frågorna noggrant och kontrollera 
företagets information. Stödhanterare ber vid behov om 
ytterligare information, men begäran om tilläggsinforma-
tion och förtydligande fördröjer beslutsfattandet. Rätt 
markerade och tydliga svar påskyndar utbetalningen av 
stödet.

Företagsrådgivare Antti Alasaari säger att den främsta 
anledningen till avslag om kostnadsstöd har varit att före-
tagets omsättning inte har minskat med minst 30 procent 
mellan juni och oktober, vilket krävs i ansökningskriteri-
erna. Gränsen på 30 procent är inte flexibel eftersom den 
har definierats i lag.

– Omsättningen måste alltså ha minskat med mer än 
30 procent jämfört med referensperioden. Det vill säga 
att nedgången i företagets omsättning måste vara mer än 
30 procent under perioden 1.6–30.10.2020, då motsva-
rande tidpunkt 2019 används som referensperiod. Om 
företaget grundats 1.5.2019 eller senare, är referensperi-
oden 1.1.2020–29.2.2020. Kostnadsstödet kompenserar 
specifikt för oflexibla kostnader, betonar Alasaari.

Alasaari ger också ett exempel på en beräkningsformel 
för kostnadsstödet:

– Om till exempel omsättningen minskat med 40 pro-
cent jämfört med referensperioden, kan företaget an-
söka om kostnadsstöd för 10 procent för oflexibla kost-
nader och löner som redovisats i inkomstregistret för 
perioden 1.6–31.10.2020. I sådana fall måste dessa stöd-
berättigande kostnader på fem månader vara minst 20 
000 euro för att överskrida minimistödet på 2 000 euro, 
klargör Alasaari och fortsätter:

– VASEKs företagsrådgivare hjälper till med att ansöka 
om kostnadsstödet och andra företagsstödärenden. Boka 
tid hos företagsrådgivare om du funderar på någonting! 

www.vasek.fi 

Ansökan för andra omgången av Ansökan för andra omgången av 
kostnadsstödet har inletts  kostnadsstödet har inletts  
– förbered dig noggrant innan du ansöker – förbered dig noggrant innan du ansöker 



12

KORSNÄSKORSNÄSNyttNytt
S

t
ip

e
n

d
ie

r

Korsnäs kommuns  
stipendiefond

Korsnäs kommuns stipendiefond grundades 
av fullmäktige i Korsnäs år 2001 genom att 
mantalskommunens kassa överfördes som 
grundplåt till stipendiefonden. Därefter har 
fullmäktige i Korsnäs överfört tilläggskapital 
av kommunens egna medel till stipendiefon-
den för att skapa förutsättningar för att ge en 
tillräcklig avkastning för att utdelningar från 
fonden skall kunna ske.
Fonden riktar sig till studerande som INTE 
studerar vid Åbo Akademi. Stadgan för 
Korsnäs kommuns stipendiefond har uppgjorts 
och godkänts av fullmäktige. 
Stipendier kan beviljas för vår- och hösttermin:
• Elever som deltar i högskole- och yrkes-

högskoleutbildning i hemlandet.
• Elevens hemort bör vid beviljande av sti-

pendium vara Korsnäs kommun.
En enskild elev kan beviljas stipendium för:
• högst 10 terminer för yrkeshögskoleutbild-

ning,
• högst 10 terminer för högskoleutbildning,
• maximalt 10 terminer för en enskild elev.

Fullständiga ansökningar lämnas in till 
Korsnäs kommun senast 15.3.2021. Förse-
nade ansökningar beaktas inte. Ansökningarna 
kan kompletteras t.o.m. 31.3.2021.
I ansökan ska ingå:
• Ansökningsblanketten
• Senaste beskattningsintyg och
• Utdrag ur studieregistret, underteckning/ 

stämplat av skolan (närvarointyg för första 
terminens studerande).

Sökanden skall vara mantalsskriven i Korsnäs 
kommun senast 31.12 året innan stipendiet 
ansöks.

AC Silverbergs         
stipendiefond

Stipendier för studerande inskrivna vid Åbo 
Akademi lediganslås att sökas både vår- och 
hösttermin.
Stipendier från AC Silverberg stipend-
iefond kan beviljas studerande inskrivna 
vid ÅA och Yrkeshögskolan Novia enligt föl-
jande kriterier:
• Elevens hemort bör vid beviljande av sti-

pendium vara Korsnäs kommun.
• En enskild elev kan beviljas stipendium för 

högst 10 terminer 
Därtill kan för kompletteringsstudier/vuxenstu-
derande vid Åbo Akademi beviljas:
• Stipendium på 50 % av heltidsstuderandes 

stipendier
• Stipendiet beviljas för högst 4 terminer för 

kompletteringsstudier

Fullständiga ansökningar lämnas in till 
Korsnäs kommun senast 15.3.2021. Förse-
nade ansökningar beaktas inte. Ansökningarna 
kan kompletteras t.o.m. 31.3.2021.

I ansökan ska ingå:
• Ansökningsblanketten
• Senaste beskattningsintyg och
• Utdrag ur studieregistret, underteckning/ 

stämplat av skolan (närvarointyg för första 
terminens studerande).

Sökanden skall vara mantalsskriven i Korsnäs 
kommun senast 31.12 året innan stipendiet 
ansöks.

Ansökan om stipendier

Ansökningsblanketter för stipendiefonderna finns på kommunens hemsida 
under adressen http://www.korsnas.fi/kommunen/blanketter/
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Men det är inte bara vädret som får männen på gott 
humör.

- Tack vare kommunens positiva inställning och 
gott samarbete med Idrottsföreningen Fyren, har vi 
nu modern och funktionell utrustning att använda 
vid Waterloo, konstaterar herrarna med en mun. 

- För några år satsade kommunen i en ny fyrhju-
ling med larvband tillsammans med Fyren. I år har 
vi fått en ny splitterny spårmaskin, som skapar både 
en jämn yta för skating och klassiska skidspår enligt 
behov.

Spårmaskinen är av samma modell som använts 
vid OS i Sotchi och VM i Vancouver. Vi får utgå ifrån 
att modellen är testad och godkänd på högsta nivå, 
och ska säkert duga även åt Korsnäsborna.

Men för att få ordentliga skidspår, behövs även bra 
väder och tillräckligt med snö.

- Förra vintern hann vi göra tre försök, men spåren 
smalt bort vartefter, konstaterar Björn.

- Vår nya spårmaskin fick vi i januari i år. Den 22 
januari körde vi det första spåret och sedan dess för-
söker vi sköta spåret så ofta det behövs.

I dagsläget finns det tre slingor med längder på 1, 2 
och 2,5 km. Alla slingor är upplysta. 

- Den längsta slingan fick LED-belysning och nya 
stolpar i fjol. Den kortare slingans belysning borde 
moderniseras i sommar, hoppas Kaj. 

Det mesta görs på talko
Förutom arbetet med skidspåret, fortsätter talko-

jobbet året runt. En grillkåta håller på att uppföras på 
området och bredvid parkeringsplatsen finns en stor 
stockhög, som ska flisas till underlag i sommar.

- Genom att jämna till marken och sedan sprida ut 
flis, får vi ett jämnt och lättskött underlag för skidspå-
ren framöver, menar Björn. 

Intresset för skidning håller i sig i Korsnäsbygden. 
Ett trettiotal juniorer brukar samlas till träningar och 
lokaltävlingar varje onsdag. De aktivaste deltar i täv-
lingar runt om i regionen, med framgång dessutom.

Men allt går inte som planerat. Årets första plane-
rade distriktstävling har fått ställas in på grund av 
coronan och träningarna måste organiseras, så att 
man tränar i små grupper och håller sig på avstånd 
från varandra. Men ännu ska det gå att ordna täv-
lingar ännu i vinter vid Waterloo, hoppas både Björn 
och Kaj.

För den som inte bara vill skida, finns det även en 
trevlig pulkbacke att leka i på området. Passa på och 
njut av vintervädret i vinter, när möjlighet ges!

IF Fyran vill rikta ett tack till Korsnäs kommun för 
satsningarna på Waterloo och det goda samarbetet.

Text och foto: Kenth Nedergård 

Vinterföre vid Waterloo
För första gången på flera år har vi en ordentlig 

vinter. Tack vare snön trivs spårmästarna Björn 
Höstman och Kaj Holm vid Waterloo en vinter 
som denna. 

Björn Höstman på fyrhjulingen och Kaj Holm är 
nöjda med den nya utrustningen vid Waterloo.

Noah Rosendahl trivdes i pulkbacken tillsam-
mans med mamma, pappa och syster.
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Fredag 5.3 Skrinning och pulkåkning med Roger och Nadja vid Korsnäs 
skola 11.00-14.00. 
Kom med på en rolig utedag! Ta med din egen matsäck,blir vi många så delar vi upp 
oss i fler grupper.

Lördag 6.3 Naturkraft/vandring i Korsnäs. Kom med som familj på en 
trevlig dag i skogen! Vi leker och har program i skogen. Egen matsäck får tas med.
Anmäl er familj senast 3.3 till nadja.soderholm@korsnas.fi/0509119014,blir vi fler än 10 
personer så delar vi upp oss och går i två omgångar. Mer information kommer efter 
anmälan. Evenemanget är gratis. 
Evenemangen kan inhiberas ifall coronaläget kräver det.

Avsluta sportlovet vid PB!
Sista dagen av sportlovet 7.3 så erbjuder Gym PB något för både stora och små!
Söndagens schema:
• Förälder+barnträning klockan 11.00-11.45 -Öppet hus mellan 12.15-17.30 där vi 

bjuder på smakprov, kaffe, träningstips med mera!
• Förälder+barnträning klockan 18.00-18.45
Anmälan till träningspassen görs till info@proteinandbiceps.fi Hoppas vi ses!
I samarbete med Korsnäs Fritid.

Håll utkik på Facebook för mer sportlovsprogram! 
Kontakta Nadja.soderholm@korsnas.fi/0509119014 om du behöver hjälp eller funderar 
på något!”

Kontaktuppgifter
Ungdomsledare Nadja Söderholm har nya kontaktuppgifter: Telefonnummer 
0509119014 och mailadress: nadja.soderholm@korsnas.fi

Isslott i Korsnäs
”Kan vi tillsammans bygga ett isslott i Korsnäs?
Från och med vecka 8 finns några isblock färdigt utplacerade och du kan 
när som helst fylla på med dina isblock.

 Frys ner dina isblock hemma i ett eller flera mjölkpaket. Innan du fryser 
ner blocken kan du färga dem med karamellfärg, vattenfärg går också 
bra men ger inte lika stark färg. Du kan även lägga dit saker från naturen 
eller något annat som bryts ner naturligt.

Isblocken kommer finnas längs med strandvägen vid KKC:s parkering 
vid vägen.

Vi bygger isslottet från vecka 8 och hoppas vädret är på vår sida!

Vi undviker större folksamlingar.
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Gilla oss påGilla oss på
www.korsnas.fs4h.fiwww.korsnas.fs4h.fi

KORSNÄS 4 H KORSNÄS 4 H 

SportlovsprogramSportlovsprogram
Måndag 1.3 för åk 1-3: Lekar på isen 
rinken i Korsnäs kl. 13.00-14.30
rinken i Harrström kl. 15.00-16.30
OBS! Hjälm och varma kläder!
Varm saft och bullar. Avgift: 5€. Anmäl senast 26.2.

Torsdag 4.3 för åk 3-6: Snöskulpturer
vid Korsnäs hembygdsmuseum kl. 13.00-15.15
OBS! Varma kläder!
Varm saft och bullar. Avgift: 5€. Anmäl senast 2.3.

Alla våra evenemang har begränsat deltagarantal, så 
anmäl i tid för att säkra en plats! Vi följer med res-
triktionerna, vi meddelar vid eventuella förändringar. 

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

Sportlov med Korsnäs 4HSportlov med Korsnäs 4H

Sportlov i biblioteket!
Vill du leka detektiv? Kom och hämta spän-
nande uppdrag att lösa och uppgifter att 
göra, ute och inne, och få tips om bra böcker!
För åk 0-3 och deras familjer.

Svara på bibliotekets frågesport om djur i 
böcker, svaren hittar du i biblioteket!

Du hinner ännu se Mathias Rönnholms 
fantastiska pärltavlor under sportlovet!

Du hinner ännu se Mathias Rönnholms 
fantastiska pärltavlor under sportlovet!

MatskolanMatskolan
Anmälan till Matskolan öppnar 1.3 på matskolan.fi, no-
tera att anmälningarna till Matskolan endast sker ge-
nom vår gemensamma hemsida för Matskolan.

Fler trevliga utomhusevenemang är planerade under 
våren, så håll utkik vad som är på gång!

Håll också koll på hemsidan, Facebook och Instagram 
för eventuella nyinsatta evenemang.

Sportlovsprogram med Pontus on-line!
Gör en bok åt dig själv, Pontus visar och 
berättar, finns på youtube under måndag 1.3, 
Pyssla under hela sportlovsveckan.
Ta vad du har hemma eller kom och hämta 
material i biblioteket, så långt det räcker!
Schack-kvällar tre kvällar, två timmar per 
gång, torsdag 4.3, fredag 5.3 och lördag 6.3 kl. 
18-20. Kolla bibliotekets FB för inloggning till 
spelrummet!
Biblioteket börjar och slutar sportlovet med 
två nya sagor på youtube!
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Utgående från förslag av bib-
lioteks-kultur- och fritidssektio-
nens medlemmar valdes Marita 
Vägar från Taklax till Korsnäs 
meste motionär 2020.

Jag träffar Marita hemma på 
gården i Taklax när hon är på 
väg med hunden Molly på en av 
dagens längre motionsrunda. ” 
Ibland tar jag med mig barnbar-
nens hund Nelli och då blir det 
fart på motionsrundan. Jag gillar 
att motionera ensam och i egen 
takt,” berättar Marita.

Marita deltar också i MI:s Må 
bra gymnastikkurs på skolan (ej 
nu i coronatider).

Hon är en person som vill röra 
på sig. Idag är hon pensionär men 
under yrkesverksamma åren hade 
hon arbetsuppgifter där man rör-
de på sig.

Förutom äran får Marita en tavla 
där alla motionärer finns uppräk-
nade från 1982 och blommor från 
kommunen samt ett stipendium 
från den lokala Andelsbanken.

Text och foto Roger Lindholm

Michaela Wikberg med hun-
den Erik prisbelönades för 
bronsmedaljen paret tog i Finska 
mästerskapen för fårvallning.

Nämnas kan att Michaela och 

Årets motionär

Stipendier för goda idrottsprestationer 2020
hunden Putte tog en fin femte 
plats i samma FM tävling.

Michaela som huvudarrangör 
arrangerade en vallhundstävling 
i Träskvik 15-18.8.2020. Strongt 
gjort.

Joel Blomqvist som represente-
rar IF Fyren fick ett stipendium 
för fina insatser i Finländska Mäs-
terskapen för P-14 år i Nådendal 
7-9.8.2020. 

Joel Blomqvist deltog i kula och 
diskus. Han kom på 6e plats i kula 

och i diskus blev det en SILVER 
medalj  med ett kast på 45.57m. 

Han tävlade flitigt under som-
maren och fick även många DM 
medaljer i olika grenar.

3Michaela Wikberg

4Joel Blomqvist
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IF FYREN INFORMERAR

Korsnäs FF anordnar ett vinterlotteri med jättefina 
priser. Lotterna har nu kommit till försäljning och 
finns att fås av Korsnäs FF:s juniorer med sina 
engagerade föräldrar samt av föreningens spelare 
och funktionärer. Dessutom finns de till salu i kyrk-
byn på Ostro Center, Korsnäs Apotek och Korsnäs 
Blomster och Begravningstjänst. Lottens pris är 
5,- euro/st och försäljningstiden sträcker sig fram 
till 15.04.2021. 

KÖP LOTTER OCH STÖD KORSNÄS  
FOTBOLLSFÖRENINGS VERKSAMHET!!!

Vi har nu också fått möjlighet att söka om coro-
nastöd från Undervisnings- och Kulturministeriet 
för bortfallna inkomster från förra säsongen. Och 
detta skall vi så klart utnyttja. Få se då hur stor 
utdelningen blir.

Säsongkort kommer också i år att säljas. Priset är 
50,- euro/st och för detta får man se alla Korsnäs 
FF:s hemmamatcher, både första och andra lagets 
samt juniormatcherna.

Lottförsäljning och andra 
nyheter från Korsnäs FF

Lagbygget är i full gång och en stor del av förra 
säsongens spelare har tecknat nytt kontrakt. För-
stås fanns det några som ville söka sig till någon 
annan förening, så för dem måste vi hitta ersättare. 
Men nog kommer Mirza Hodzic, som har detta som 
uppgift, att klara detta.

Träningarna har också börjat för både juniorerna 
och de äldre. Juniorerna tränar i Närpes på lörda-
garna kl. 14.00-15.30, andra laget har träningstid 
i Pixnehallen i Malax söndagar kl. 20.00-21.30 och 
första laget har träningstid i Fennia Arena i Vasa 
måndagar och onsdagar 21.00-22.30 och i Pixne-
hallen fredagar kl. 20.00-21.30.

Vi är också glada över att kommunfullmäktige tog 
till sig Korsnäs Arenaområdet och förordade att en 
helhetsplan över området skulle uppgöras.

Börje Maars

ÖIDM i Vörå 
30-31.1.2021
På lördagen kördes individuella 
tävlingar i klassisk stil och IF 
Fyrens juniorer och seniorer kam-
made hem följande fina resultat. 

H10 Sindre Ramstedt 4:e
H11 Elwin Fröding 1:a
D12 Celine Ramstedt 12:a
H13 Marius Ramstedt 2:a
H14 Filip Fröding 2:a
        Casper Holm 5:e
H60 Kent Nykamb 2:a
        Tommy Klemets 3:a

DM-guld till Korsnäs
På söndagen kördes stafett och 
Fyren tog hem DM-guldet i H14 
med Filip Fröding, Marius Ram-
stedt och Casper Holm. 

Distriktsmästarna Filip Fröding, Marius Ramstedt och Casper Holm.
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Sydösterbottens hörselförening  
informerar

Hörselrådgivare har telefonmottagning måndag 
15.2 kl. 10-11.30. Tag kontakt i hörselfrågor till 
040-8252482 / Harriet Harf
Hörselrådgivarna söker nyanvändare av hörap-
parater inom verksamhetsområdet Korsnäs, 
Närpes, Kaskö och Kristinestad. För mera info 
ring senast 16.2 tel. 040-7308666 / Mona Gullmes 
eller 040-8252482 / Harriet Harf

VINNARE I TOMTENISSENS JULLOVSBINGO BLEV:

NATHANAEL STEN
GRATTIS TILL VINSTEN

#MÖJLIGHETERNASKORSNÄS

 
      

 
 
 
 

Vinnarna i Korsnäs Hembygdsförenings lotteri 2020: 
 
Huvudvinsten, dockpar med Korsnäströjor: Ylva Westerdahl 
 
Korsnässockor: Lyn Lassas 
 
Korsnäsvantar: Nathanael Sten, Linnea Österoos 
 
Korsnäspannlapp: Britta Nyfors, Kenneth Westergård 
 
Böcker: Marlene Vägar, Elna Hofman, Tilde Bergström, Matilda Bjurbäck, Else-Maj Nordin 
 
 

Vi gratulerar vinnarna! 
 Tack till alla som understött föreningen! 

 

 

Vinnarna i Korsnäs  
Hembygdsförenings lotteri 2020

Huvudvinsten, dockpar med Korsnäströjor: Ylva 
Westerdahl
Korsnässockor: Lyn Lassas
Korsnäsvantar: Nathanael Sten, Linnea Öste-
roos
Korsnäspannlapp: Britta Nyfors, Kenneth Wes-
tergård
Böcker: Marlene Vägar, Elna Hofman, Tilde 
Bergström, Matilda Bjurbäck, Else-Maj Nordin

Vi gratulerar vinnarna!
Tack till alla som understött föreningen!

 
      

 
 
 
 

Vinnarna i Korsnäs Hembygdsförenings lotteri 2020: 
 
Huvudvinsten, dockpar med Korsnäströjor: Ylva Westerdahl 
 
Korsnässockor: Lyn Lassas 
 
Korsnäsvantar: Nathanael Sten, Linnea Österoos 
 
Korsnäspannlapp: Britta Nyfors, Kenneth Westergård 
 
Böcker: Marlene Vägar, Elna Hofman, Tilde Bergström, Matilda Bjurbäck, Else-Maj Nordin 
 
 

Vi gratulerar vinnarna! 
 Tack till alla som understött föreningen! 
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Vill du leka detektiv? Kom och hämta spän-
nande uppdrag att lösa och uppgifter att 
göra, ute och inne, och få tips om bra böcker!
För åk 0-3 och deras familjer.

Svara på bibliotekets frågesport om djur i 
böcker, svaren hittar du i biblioteket!

Öppethållning
Biblioteket har normal öppethållning: 
måndag och fredag 12-19, tisdag och torsdag 
12-16, onsdag 12-17.
Under sportlovet vecka 9 kör bokbussen, 
men skolturerna på måndag förmiddag körs 
ej.

Utställningar
Utställning Korsnäs 4H:s 90-års jubileumsut-
ställning, fotografier som visar verksamheten 
under olika årtionden visas till 28.2.

Barnens utställningsvägg: Korsnäs kby skolas 
åk 1-2, Biblioteket är en oas!

Biblioteken har gjort en 
film med babypoesi till 

dig och din baby... 
Materialet har producerats inom 
Korsnäs och Malax kommunbib-
lioteks gemensamma projekt 
Läsfilten, som har fått stöd av 
Regionförvaltningsverket och 
hämtat inspiration och delvis 
också tillbehör från Vasa stads-
biblioteks Läspulsen.
I Korsnäs bibliotek är det  
Camilla Rönnholm som jobbat 
med projektet. Den fina illustra-
tionen med läshunden Molly 
och hennes kompisar är gjord 
av biblioteksfunktionär Helena 
Österblad från Malax kommun-
bibliotek.
Vi vill inspirera till en stund av 
närhet och värme till ordens 
musik och hoppas kunna bjuda 
in till babypoesi i biblioteken 
småningom! 
Läsfilten fortsätter under våren.
Du är välkommen att hämta 
lästips och låna babyns första 
böcker i biblioteket!

Te 
en till biblioteket! 

etuloa kirjastoon! 
Korsnäs kommunbibliotek - Korsnäsin kunnankirjasto 

Yttermalax bibliotek - Yttermalaxin kirjasto 
Peta lax bibliotek - Petolahden kirjasto 

Bergö bibliotek - Bergön kirjasto 
Övermalax barnbibliotek - Övermalaxin lastenkirjsto 

Vi har gjort en film med babypoesi till er. 
_Skanna QR-koden eller gå till webbadressen ■ 

https://youtu.be/ _W2sYPsE7LU 

Vi har gjort en film med babypoesi till er. 
Skanna QR-koden eller gå till webbadressen 

https://youtu.be/ _ W2sYPsE7LU 

Välkommen till biblioteket!

Tervetuloa kirjastoion!
Vi har gjort en film med babypoesi till er. 

Skanna QR-koden eller gå till webbadressen 
https://youtu.be/ _W2sYPsE7LU 
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Kommunalvalet 2021 närmar sig med storm-
steg. Valdagen är den 18 april 2021. Förhands-
röstning pågår under 7–13.4.2021.

Svenska folkpartiet arbetar på alla plan för ett Finland 
med två starka nationalspråk, svenska och finska. Vi är 
din röst för ett Finland som sätter människan i centrum, 
och arbetar för lösningar som fungerar på lika villkor för 
alla. Vi behöver både starka stadsregioner och en levan-
de landsbygd. Beslut som fattas i kommunen påverkar 
dig och din vardag.

Kommunen är vi, du och jag tillsammans. Därför är 
också kommunalvalet viktigt. Det handlar om hur vår 
kommun, din och min, ska utvecklas och ledas de kom-
mande fyra åren.

I dagsläget (29.1) har SFP i Korsnäs följande kandida-
ter nominerade:

Bernas Sven-Erik, Bjurbäck Jens, Björkqvist Niclas, 
Hodzic Mirza, Holmblad Lars-Erik, Holmqvist Katarina, 
Holm-Rosbäck Johan, Holtlund Ann-Charlotte, Hägg-
dahl Mikael, Juthborg Johanna, Kronqvist Anna-Lena, 
Mannfolk Lars-Erik, Mitts-Björkblom Sofia, Nguyen Que, 
Ramstedt Thomas, Ribacka Camilla, Wester Håkan, Wes-
ter-Bergman Katarina, Åkersten Amanda.

Listan känns bra så här långt, men den är inte ännu 
färdig, så värvningen av kandidater fortsätter. nya ryms 
ännu med.

Vi önskar en bred kandidatlista med kvinnor och män, 
olika åldrar, olika yrken, olika hembyar och med olika in-
tressen. Du behöver inte kunna och veta allt för att ställa 
upp i valet. Det är de invalda tillsammans som jobbar 
för kommunens bästa. Det är bredden och mångfalden 
som gör att SFP kan vara där och fatta besluten som är 
bäst för de allra flesta. 

Följ gärna SFP i Korsnäs på Facebook och Instagram 
så får du se mer av våra kandidater och kampanj inför 
valet!

Du som är intresserad av samhällsfrågor, utveckling 
och din hemkommun ta kontakt med valkoordinator 
Lars Holmblad, epost: larserikholmblad@gmail.com 
, tfn: 0400 865799 eller ordförande Sofia Mitts-Björk-
blom, epost: sofia.m-b@hotmail.com , tfn: 040 7185853. 

Just Du behövs där besluten fattas! 
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KorsnäsKrysset
Här intill syns lösningen på julens KorsnäsKryss. 
Denna gång fick vi in hela 24 lösningar på kors-
ordet. Bland alla deltagarna, som lämnat in rätt 
lösning, har vi lottat ut ett par gångstavar. 
Följande personer kan hämta var sitt pris från 
kommunkansliet:
Marianne Nyqvist-Mannsén från Närpes
Ulrika Lindholm från Korsnäs
Annika Forsman från Molpe.
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Julen kom och gick, det var väl den mest märk-
liga julen på länge då kyrkorna tvingades vara 
stängda för besökare. Det fanns ju dock möjlig-
heten att ta till sig det goda budskapet via nätet. 
För många blev det också annorlunda då man 
inte kunde umgås med vem man ville, och med 
hur många man ville. Men trots allt hoppas vi att 
ni fick uppleva lite julglädje och äta god mat och 
budskapet var även detta år det samma som de se-
naste 2000 åren, det begränsar inte Corona! 

TACK
Det är extra roligt att vara diakon i december 

månad för det upplevs så meningsfullt. Många var 
ni som hörsammade vädjan om julklappar på Fa-
cebook och Instagram. Ett stort Tack till era 
alla. Ingen nämnd och ingen glömd. Jo, en 
grupp vill jag lyfta fram: Molpe daghem, 
Tulavippan! De ordnade en försäljningsdag där 
de sålde saker som barnen tillverkat, och intäkter-
na (nästan 200 euro) gick till diakonins julhjälp! 
Med de pengarna och med några andra givmilda 
Korsnäsbors bidrag fick alla familjer som fanns på 
julutdelningslistan (som görs upp tillsammans med 
socialen) ett köpkort på 50 euro. 

Som min sexåring säger: T-A-C-K, 
TACK, TACK TACK!!!

AKTUELLT
•	 Coronan fortsätter att sätta käppar i hju-

len för normal verksamhet. Gudstjänster-
na sänds över nätet åtminstone i februari. 
Det är bara att gå in via församlingens 
hemsida: www.korsnasforsamling.fi så 
hittar man länken till Gudstjänsterna. 

•	 Vuxengrupperna är pausade i februari, 
men se nedan information om grupper 
via nätet. 

Träffas på säkert avstånd
Alla fysiska träffar är ju inhiberade men jag vill 

nu igen lyfta fram möjligheten till att träffa andra 
via nätet. För någon som inte har använt sig av den 
möjligheten kan det verka avskräckande men då 
vill jag säga dig: vi fixar det! Jag lovar att jag skall 
försöka göra mitt allt så att det skall fungera, eller 
om man har något barn eller barnbarn så är de ofta 
väldigt väl insatta i dagens teknik. När du väl har 
lärt dig inser du att det är enkelt, det vågar jag lova! 

Ta kontakt med mig, Hanna, om du är intres-
serad så ser vi vilken tid och vilket av sätten som 
passar bäst. Det går att ordna flera små grupper, 
om man hellre vill det också.  Jag talar också gärna 
i telefon, så det är bara att ringa om ni vill tala med 
någon, båda unga och äldre. 

Min tfn nr är: 044 4101825. 

DIAKONRUTAN
Sucka mitt hjärta men brist ej brukar man säga och så känns 
det nu. Jag har just inhiberat alla grupper, oberoende av 
storlek, i februari. Men orsaken är förståelig och vi måste alla 
vara försiktiga. Vi får be om Guds beskydd och närvaro, med 
både friska och sjuka.
Det finns trots allt saker att vara tacksam för, och kanske har 
vi mera tid att fokusera på de små sakerna nu? Som de fina 
snöklädda träden, lugnet och bara en sådan sak som att vi 
får äta oss mätta varje dag. Är det någon som upplever att 
de måste gå och sova och vara hungrig och att kylskåpet är 
tomt så finns det hjälp att få, ta kontakt med mig då! 
Vi kommer nog oss ur detta också! De finns ju flera Korsnäs-
bor som har fått vaccin nu, och det blir nog allas tur. Tills dess 
kanske vi som kan får ta en tur med skidorna, och njuta av 
en riktig vinter! (Hoppas det är så ännu när detta nummer 
kommer ut).
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I februari inleds den årliga insamlingen Gemen-
samt Ansvar och med anledning av det tycker jag 
att Rakel Nordlund förtjänar en plats i rampljuset 
i detta nummer år Korsnäs Nytt. Många är ni kyrk-
bybor som har bidragit till denna insamling tack 
vare ett besök av Rakel. Tyvärr sätter benen stopp 
för henne att fortsätta med detta som hon så gär-
na säger att hon åtog sig. Hennes minne är dock i 
ypperligt skick, likaså besitter hon en fin berättar-
förmåga så låt mig återge en del av vårt innehålls-
rika samtal, som skedde på tryggt avstånd i dessa 
Coronatider. 

Uppväxt och arbetsliv
Rakel är född i Herihjärta, och hon och hennes man 

Erik (som var från Pörtom) byggde huset på hennes barn-
domsmark. Hon berättar att hon gick i skola i ”lisspräst-
gålin” som var ett hus som fanns nära prästgårdsmuséet. 
Hon minns att det under den första vintern var så mycket 
snö så hennes mamma behövde gå före och trampa upp 
vägen till skolan. I ”lissprästgålin” gick hon två år. Däref-
ter fortsatte skolan där Lärknäs finns idag, och den skolti-
den varade i fyra år, och följdes av aftonskola

En dag kom en vän till hennes föräldrar från Pörtom och 
frågade om det fanns någon som ville komma som barnpi-
ga till dem. Rakel ville det, och hennes mamma gick med 
på det då hon kände familjen och visste att hennes flicka 
kom till ett bra ställe. Rakel var äldst i en syskonskara på 
tre, de hade bara ett år emellan sig. Hon kom att vara en 
sommar där och följande somrar var hon barnpiga i Ger-
by och Vasa. I Gerby skötte hon en pojke, vars mamma 
jobbade på spinneriet på Brändö och i Vasa var hon i en 
familj där fadern arbetade som kapten och modern som 
barberare. Den pojke som hon skötte på 50-talet i Gerby 
sökte glädjande nog upp henne för 
några år sedan. Även jag tog kon-
takt med denne man och även om 
hans minne försämrats visste han 
genast vem jag pratade om. Han har 
inga personliga minnen från tiden 
med Rakel som barnpiga, men han 
minns att hans mamma brukade 
berätta att de hade en barnpiga från 
Korsnäs som ibland längtade hem, 
vilket är förståeligt. 

När Rakel kom upp i skriftskolåldern var hon barnpiga 
åt Peter Riddar. Hon minns honom som en mycket snäll 
pojke. En dag sa hans pappa Viktor: ”hördu gröbb, ska du 
int ga i prästskolan, så får du jär va du vill tå sedan”? Detta 
var något som Rakel började fundera på, och hon pratade 
på kvällen med sin mamma om detta som lät Rakel själv 
bestämma. Efter detta dröjde det inte länge innan hon 
träffade sin blivande man, Erik. Hans mormor och mor-
far bodde i Korsnäs så han var ofta i Korsnäs och det ena 
ledde till det andra. De gifte sig och fick en son Jan-Erik. 
Det var dock dåligt med arbete i Korsnäs på den tiden 
så de bestämde sig för att fara till Sverige. Eriks syskon 
befann sig då redan i Sverige, Riddarhyttan, så de for till 
dem och Erik började arbeta i gruvan. Familjen utökades 
med en dotter, Mona. När hon var ett år flyttade de tillba-
ka och började med minkfarm i Korsnäs. En dag ringde 
Joel Lenlund upp Erik och fråga om de skulle börja fiska 
tillsammans, vilket de kom att göra under en lång tid. Ra-
kel var hemma med barnen och skötte minkfarmen mes-
tadels själv i flera år, Erik hjälpte till när han var hemma 
från fisket. 

Barnen blev äldre och en dag tog dottern med man över 
farmen och Rakel började istället arbeta vid Hultholms 
grönsaker och före pensioneringen arbetade hon som lo-
kalvårdare vid Korsnäs frys, nuvarande OstroCenter.

Eldsjäl för Gemensamt Ansvar
Startskottet för Gemensamt Ansvar inleds varje år med 

att vårt lands president inviger insamlingen, eftersom hen 
är beskyddare för insamlingen. Ett år lär en byssbo ha 
sagt: ”nu håller Rakel redan på dörrhandtaget”. Hon vän-
tade verkligen på att få börja gå och samla in, och redan 
samma kväll gick hon ut för att samla in. För många är 
det jobbigt att gå med insamlingsbössor och listor men 

Rakel Nordlunds hjärta slår ett extra slag för Gemensamt Ansvar

Rakel Nordlund har gjort en 
stor insats för insamlingen 

Gemensamt Ansvar. Här 
håller hon ett fint diplom som 

hon fått för sin fina gärning. 
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Rakel säger att hon aldrig upplevde detta som något pro-
blem. Hon kom att fungera som insamlare i många år, 
förmodligen över 10 år säger. Hon har varit en mycket ak-
tiv motionär, så det passade henne bra att sköta detta på 
samma gång. Hon fick ju både nytta med nöje då, och ofta 
använde hon sparkstöttingen. Först var det ganska små-
skaligt, det var många som gick runt med insamlingslistor 
och delade på gårdarna. Men det blev tyvärr allt färre som 
ville gå och Rakel fick allt flera gårdar som hon gärna gick 
till. Hon riktigt väntade på att får börja gå och blev oftast 
väl bemött. Alla kan inte sjunga eller tala, men alla kan 
vi hjälpas åt på något sätt i vår herres hage påpekar hon. 
Rakel anser att man nog behöver göra mera för Guds rike 
än att delta i Gudstjänster. Hon påpekar att hon redan från 
barnsben fick lära sig att tänka på andra. Hon minns en 
man som ett år inte ville bidra, för han var skeptisk till alla 
insamlingar, men följande år frågade Rakel av honom igen 
om han ville delta, och det ville han. Folk kan ju ändra 

sig betonar hon. Det skall ju vara var och ens eget beslut 
om de vill ge, hon brukade berätta varför hon har kom-
mit och sedan frågade hon om de ville ge något. Hon är 
ledsen när hon inte längre kan gå runt men säger att hon 
måste inse att hennes ben inte längre klarar av det. 

Jag kan från församlingens sida rikta ett stort Tack till 
Rakel för vad hon har gjort för insamlingen. Å hoppas 
samtidigt att någon skulle vilja ta över. Alla bäckar små 
brukar man säga, tag kontakt med mig om du nappar på 
detta uppdrag! Många är ni som minns det men det är 
värt att lyftas fram att Korsnäs församling år 2017 fick stå 
i rampljuset, i och med att man sände den televiserade 
TV-gudstjänsten som alltid ordnas då Gemensamt An-
svar inleds från Korsnäs kyrka. Detta var som ett Tack 
för att Korsnäsborna flitigt hade bidragit till insamlingen 
under flera år. 

GEMENSAMT ANSVAR INLEDS
Den 7.2 inleddes den årliga (som pågått sedan 1950-talet) Gemensamt Ansvar insam-
lingen. I år står äldre och deras fattigdom i blickfånget. De gamla i vår kommun och i 
Finland har oftast arbetat mycket hårt, och haft många barn men tyvärr syns detta sällan i 
pensionerna. Många har låga pensioner och måste fundera på hur de skall få ihop varda-
gen. 
I Korsnäs har vi det ganska bra, men jag vet att det finns fattiga också här. Alla har tak 
över huvudet men vi vill väl alla ha lite mer än så. Nu har vi alla vår chans att bidra till att 
sätta lite guldkant på tillvaron hos de äldre, både internationellt, nationellt som lokalt. 

Pengarna fördelas enligt följande:  
60% går till att hjälpa de verkligt fattiga äldre i utlandet. Genom Kyrkans Utlandshjälp förmedlas pengarna till de 
som verkligen behöver det. Bland annat i Uganda. 
20% går till fattiga äldre på ett nationellt plan, kurser i ekonomi ordnas bland annat.
20% stannar i Korsnäs, och förmedlas genom diakonin. 

Så kan du bidra:
•	 Genom att betala in på konto: 

Aktia: FI 82 4055 0010 4148 41 
Nordea: FI 16 2089 1800 0067 75 
Pohjola bank: FI 14 5000 0120 2362 28 
Obs! Uppge referensnummer 305307, så kopplas pengarna till Korsnäs församling.

•	 Mobile pay: 83025

•	 Skänk en slant i en Gemensamt Ansvar insamlingsbörs. (Dessa märks upp tydligt med sigill så 
man vet att de är äkta). De kommer att finnas på några platser i kommunen, väl synliga.

•	 Tips! Be dina vänner att komma ihåg dig på din födelsedag med en gåva till Gemensamt Ansvar. 
Via hemsidan www.yhteisvastuu.fi, finns det en länk för detta.

•	 Köp något trevligt åt dig eller ge något som gåva från Gemensamt Ansvar butiken (Sacrum) på 
nätet, det finns många trevliga saker där, till exempel: bakformar, förkläden, reflexer, anteck-
ningsböcker med mera. 

Insamlingen har insamlingstillstånd: RA-2020-639
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FAMILJEAKTIVITET PÅ KOMMANDE

VECKA 9
MER INFORMATION PÅ KOMMUNENS FB-SIDA OCH PÅ
WWW.MOJLIGHETERNASKORSNAS.WORDPRESS.COM 

Gruvtrollets

hemliga promenad

#MÖJLIGHETERNASKORSNÄS

SE HIT ALLA FÖRETAGARE 
I KORSNÄS KOMMUN!

 

Nu söker vi företagare i Korsnäs kommun som vill delta och få synlighet i den kommande 
 

PÅSKJAKTEN
 

Ditt företag sponsrar med valfri produkt (en eller flera). Vi inom projektet Möjligheternas Korsnäs
placerar ut QR-koder som motsvarar din produkt/dina produkter, därefter kan påskjakten börja. 

Påskjakten pågår under hela påskhelgen.

I utbyte får ditt företag, på ett enkelt och annorlunda sätt, synlighet på Korsnäs kommuns 
sociala medier genom att vi i samband med bild på produkten också nämner 

dig och ditt företag i några korta rader. 
 

Intresseanmälan och mer information fås av projektchef Camilla Moliis: 
camilla.moliis@korsnas.fi eller          050-5680403 

 
Meddela ditt intresse senast 12.3.2021

 
#MÖJLIGHETERNASKORSNÄS
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Anbudsförfrågan  
- ARK-/Huvudplanerare för kommungård
Projektet omfattar ombyggnad och anpassning av en 
befintlig byggnad till kommungård.
Anbudsförfrågan finns publicerad på HILMA 
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procure-
ment/46612/notice/63109/
Sista inlämningsdag 17.2.2021 kl. 14.00

Anbudsförfrågan  
- slåtter av vägrenar/slänter 2021
https://www.korsnas.fi/wp-content/uploads/2021/01/
Offertforfragan-Slatter.pdf
Sista inlämningsdag 17.2.2021 kl. 14.00

Anbudsförfrågan  
- hyvling och dammbindning av vägar 2021
https://www.korsnas.fi/wp-content/uploads/2021/01/
Offertforfragan-dammbindning-och-hyvling.pdf
Sista inlämningsdag 17.2.2021 kl. 14.00

All information finns på kommunens hemsida
https://www.korsnas.fi/boende-och-miljo/anbudsforfrag-
ningar/

 

Anbudsförfrågningar

Meddelande till nuvarande aktieägare  
i Fastighets Ab Molpe Strömmen  

samt nya intresserande investerare
Styrelsen för Fastighets Ab Molpe Strömmen har med 
stöd av bemyndigandet från bolagsstämman den 4 
september 2020 inlett processen med att genomföra 
två separata emissioner; en betald emission riktad till 
nuvarande aktieägare samt en riktad emission adres-
serad till både nuvarande aktieägare samt nya inves-
terare. 
Nuvarande aktieägare har vid den betalda emissionen 
rätt att teckna en ny aktie för varje tidigare aktie. Det 
totala antalet aktier i den betalda emissionen riktad 
till nuvarande aktieägare är 1819 st. Teckningstiden 
löper fram till 15.04.2021 och teckningspriset per aktie 
är 84,10 €. Betalning för tecknade aktier erlägges inom 
en månad efter teckningstidens slut, dvs. senast den 
16.05.2021.
Därtill kan nuvarande aktieägare, samt även nya 
investerare, anmäla intresse av att teckna ytterligare 
nya aktier i en riktad emission. Intresseanmälan för 
teckning av nya aktier via den riktade emissionen 
bör tillställas fastighetsbolagets styrelse senast den 
31.03.2021. Därefter besluter styrelsen i enlighet med 
den av bolagsstämman erhållna fullmakten och innan 
teckningstidens utgång den 15.04.2021, vilka som till-
delas rätt att teckna nya aktier mot betalning. Enligt 
bolagsstämmobeslutet daterat den 4 september 2020 
kan antalet aktier i den riktade emissionen uppgå till 
högst 1819 st. Teckningspriset per aktie är 84,10 €. 
Syftet med emissionerna är att utöka fastighetsbola-
gets egna kapital inför en utbyggnad av den restau-
rangfastighet som Fastighets Ab Molpe Strömmen 
äger invid bron i Molpe. Utöver restaurangbyggnaden 
äger fastighetsbolaget även bastubyggnaden Storm-
lyktan, belägen öster om simstranden i Molpe. En mera 
utförlig redogörelse över fastighetsbolagets planer 
och information kring aktieemissionerna har sänts 
per brev till nuvarande aktieägare. Om du som aktie-
ägare inte har erhållit denna information alternativt 
om du önskar mera information om emissionerna och 
vill erhålla den blankett genom vilken du kan anmäla 
intresse för teckning av nya aktier i den riktade emis-
sionen ombes du vänligen kontakta fastighetsbolaget 
på e-postadressen fabstrommen@gmail.com alterna-
tivt ringa styrelseordförande Camilla Ribacka, telefon-
nummer +358503731167.
Styrelsen

Info om emission
App, app, 

app!
Dags att säga din åsikt!

K o r s n ä s  k o m m u n  h a r

b l i v i t  b e v i l j a d

f i n a n s i e r i n g  f ö r  a t t

s k a p a  e n  a p p .  A p p e n

k o m m e r  a t t  r i k t a  s i g  t i l l

s å v ä l  k o m m u n i n v å n a r e

s o m  t u r i s t e r .  D e n

a p p l i k a t i o n  s o m  t a s  f r a m

s k a  v a r a  s å  a n v ä n d b a r

s o m  m ö j l i g t  o c h  d ä r f ö r

v i l l  v i  v e t a  v a d  j u s t  D U

t y c k e r  a t t  d e n  s k a

i n n e h å l l a  f ö r  a t t  D U  s k a

l a d d a  n e r  d e n  o c h  t a  d e n

i  b r u k .

 

 
 

Du är också välkommen 

att maila eller ringa 

och berätta om dina tankar

och förslag:  

camilla.moliis@korsnas.fi

eller 050-5680403.

 

 

 

#möjligheternaskorsnäs

Ge dina synpunkter via:
www.mojligheternaskorsnas.wordpress.com
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Möten
Molpe Marthaförening rf håller stadgeenligt 

årsmöte 
i Smidjon tisdag 23.2 kl. 18.30
Ingen servering och vi följer coronarestriktionerna på 
mötet 
Välkomna!

Föreningen	Prästgårdsmuseet	i	Korsnäs	r.f.	kallar	till	

ÅRSMÖTE	

Lördag	den	13	mars	2021	kl.	14.00	i	Korsnäs	
bibliotek.	Begränsat	antal	medlemmar	kan	delta	på	
plats	enligt	gällande	coronabegränsningar.	Därför	
behövs	en	förhandsanmälan	från	dem	som	vill	delta	
i	årsmötet.	Länk	för	att	delta	i	mötet	på	distans	
skickas	per	e-post	till	de	förhandsanmälda	som	inte	
ryms	inom	stipulerat	maximiantal.	Anmälan	sker	till	
ordförande	Anita	Ismark	per	e-post	
anita.ismark@gmail.com	eller	per	telefon	
050-5181949.	

Stadgeenliga	ärenden.	

Kaffeservering.	
Välkomna!	

Korsnäs	den	12.2.2021	
Styrelsen	

Korsnäsnejdens Pensionärer r.f. kallar till

 ÅRSMÖTE
Söndag den 14 mars 2021 kl. 15.00 i Korsnäs bibliotek. 
Begränsat antal medlemmar kan delta på plats enligt 
gällande coronabegränsningar. Därför behövs en 
förhandsanmälan från dem som vill delta i årsmötet. 
Länk för att delta i mötet på distans skickas sedan per 
e-post till de förhandsanmälda som inte ryms inom det 
stipulerade maximala antalet. Anmälan senast 5.3.2021 
sker till sekreterare Gullvi Norras per e-post gullvi.
norras@gmail.com eller per telefon 050-4966120.

Stadgeenliga ärenden.

Kaffeservering.
Välkomna!

Korsnäs den 12.2.2021
Styrelsen

 

Årsmöte 
Molpe ungdomsförening Enighet r.f. håller 
årsmöte söndag 21.2 kl. 14.00. 

För distansdeltagande via Microsoft teams 
skicka ett e-postmeddelande till 
molpeuf@gmail.com senast 21.2. kl. 13.30 för 
att få länk till mötet. 
 

 

- Stadgenliga 
ärenden.  

 

Välkomna! 

 

Årsmöte

10.3.2021 kl.18:00

Folkhälsan i  Korsnäs  r f .
b juder  in  a l lmänheten t i l l

årsmöte v id
församl ingshemmet i

Korsnäs .  Stadgeen l iga
ärenden .  Välkommen !    
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Korsnäs Blomster o Begravningstjänst
Kyrkobyvägen 59

Tel. 06-3641 410      050-5740 464

 Välkommen till mångsidiga OSTROCENTER! 

997799  €  

MMOOTTOORR––  oocchh  RRÖÖJJSSÅÅGGAARR  ii  llaaggeerr,,  tt..eexx  

FFSS  446600  CC--EEMM  KK  RRÖÖJJSSÅÅGG  
MMEEDD  XX--TTRREEEEMM  SSEELLEE  

18 €/30kg  

VViillttffooddeerr  PPoorroo--EElloo  11 

Halmpellets för hästar 

77,,9900  €/20kg  

VILJATON 

Spannmålsfritt 
hundfoder 

36,50 € 
/10kg 

CCoommpplleettee    MMiinneerraall  
MMaasshh  EEaassyy    FFuuttuurree  

Pris från 1177  €/sk 

SIMLÄRARE &
LEKLEDARE 

Folkhälsan i Korsnäs söker 

Till sommarens simskoleverksamhet.

Preliminära datum: Molpe 28.6-9.7

 Harrström 12.7-23.7 

 

Ansökan samt meritförteckning ska vara styrelsen

tillhanda senast 28.2.2021. Ange vilken arbetsuppgift

du söker i första hand. Sänd din ansökan per e-post till

smulterpernilla@gmail.com

Simlärarna ska vara 18 år fyllda när simskolan börjar.

Lekledarna ska vara 15 år fyllda när simskolan börjar.

Lediga jobb

Kom ihåg din vän
14.2

med ex. 
Tulpanbukett 5,90

Öppet  lörd. 13.2.      kl. 9 - 13
  sönd. 14.2.    kl.11 - 13
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Pieni katsaus taaksepäin pääkirjoituksiini, uudelle 
vuodelle lähdettäessä,  saa minut miettimään juuri 
pikajuoksijan ja pitkänmatkan juoksijan eroa. Vu-
onna 2019 meillä oli Yritteliäisyyden vuosi ja suuren 
osan toimenpiteistä rakensimme Mahdollisuuksien 
Korsnäs -hankkeen ympärille. Valitettavasti emme 
saaneet ulkopuolista hankerahoitusta, mutta nyt kun 
kunnanvaltuusto on ryhtynyt toteuttamaan hanketta 
omasta toimestaan, niin olemme yhtäkkiä taas taka-
isin raiteilla. Äkkiä alkaakin asioita tapahtua lähes  
koko ajan, ja kuten tällä hetkellä näyttää, niin ulk-
opuoleltakin tulee hankerahaa, jotta voimme alkaa 
toteuttaa asioita, joita pidämme Korsnäsin kunnan 
kannalta hyvinä.

Ensimmäinen ulkopuolista hankerahoitusta saava 
osa on digitalisointihanke. Yhdessä me,  Korsnäsin, 
Vöyrin, Pietarsaaren, Luodon ja Pedersören kunnat, 
Uusikaarlepyyn ollessa päämiehenä, saimme  valtion 
rahaa, joka peittää 85 % digitalisointihankkeemme 
kustannuksista. Sen puitteissa toivomme nyt voi-
vamme edetä EKorsnäs-apin suhteen, josta itsekukin 
voi tilata  kiinnostavaa tietoa. Toivomme saavamme 
teiltä kaikilta palautetta siitä, mitä hyötyä ajattelette 
kyseisestä sovelluksesta voitavan saada.

Katsaus taaksepäin vuoden 2020 alkuun  kertoo 
vuorostaan, että aloitamme rakentamisen ja asumi-
sen teemavuoden. Kun nyt  2021 kuljemme Lärknä-
sin ohi, niin näemme uuden rakennuksen element-
tien nousevan ja alamme nähdä hieman, miltä uusi 
Lärknäs alkaa näyttämään ulkopuolelta. Joten val-
tuustollamme oli aihetta päättää, että myös vuosi 
2021 on rakentamisen ja asumisen vuosi! Joten ehkä 

on niin, että demokratia ja demokraattinen tapa te-
hdä päätöksiä kunnissamme ei ole pikajuoksua vaan 
kestävyysjuoksua. Kestävyysjuoksua, jossa sitkeästi 
keskusteluissa hiotaan mielipiteitä, tahtoa ja voimia 
toisiaan vasten, kunnes palaset loksahtavat yhteen ja 
suunnitelmista tulee totta. Kun sitten on ollut suuri 
etu, kuten itselläni, työskennellä pitkään eri kunnis-
sa, niin huomaa todella melko usein, että hankkeet, 
joista on keskusteltu useissa yhteyksissä, ovatkin sit-
ten yhtäkkiä valmiita.  Tietysti voidaan olla sitä miel-
tä, että aikaa menee toisinaan tarpeettoman paljon, 
mutta koska kunnan palvelut ja hankkeet rahoitetaan 
julkisilla varoilla meiltä kaikilta, niin myös tuen var-
mistamisen on oltava suurempaa kuin jos rakentaisi 
jotain omilla varoilla. 

Itselleni henkilökohtaisesti on suuri etu työssä-
ni kunnalla nähdä ja olla mukana keskustelujen ja 
suunnittelun eri vaiheissa. Monta kertaa kyseeseen 
tulee ratkaista ongelmia,  joita saattaa putkahtaa esiin 
matkan varrella. Toisinaan on ehkä  perusteltava ja 
selvitettävä, miksi jotkin asiat menevät tietyllä taval-
la. Vähän kuin sitkeä pitkänmatkan juoksija pyrim-
me ratkaisuun, jonka enemmistö voi hyväksyä ja jos-
ta myös tulee kuntalaisille hyvä toiminto. 

Ensimmäiset kuntalaisten lukumäärästä kertovat 
luvut osoittavat valitettavasti, että Korsnäsin kunnan 
väkimäärä jonkun verran laski vuonna 2020. Mutta 
optimistin luonteella ajattelen, että pudotus oli pie-
nempi kuin aiempina vuosina. Ehkä tasoitamme 
alamäkeä! Siksi käynnistämmekin rakentamisen ja 
asumisen vuoden 2021 ja aloitamme kunnan omis-
tamien asuintonttien ja rivitalotonttien ison alen. 

Onko kunta sprintteri 
vai kestävyysjuoksija?

Kun on optimisti luonteeltaan, löytää hyviä puolia 
enimmästä siitä, mitä elämä tuo tullessaan. Niin ollen 
huomaankin itsessäni kasvaneen kiinnostuksen katsoa 
TV-ruudussa näytettäviä urheilukilpailuita ja turn-
auksia. Jopa siinä määrin, että olen alkanut seurata 
jääkiekon liigaotteluita erikoiskanavilta. Lisäksi koko 
koronatilanne on saanut aikaan sen,  että olen ottanut 
vanhan tavan tehdä käsitöitä sohvan kulmalla, urheili-
joiden hoitaessa siinä samalla osuuttaan ruudussa. On 
siis vain sopeuduttava.
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Siinä on todella oltava pitkänmatkan juoksijan lihak-
sia selittää kerta toisensa jälkeen, kuinka hyvä meillä 
täällä on. Luonto on nurkan takana ja kunnallisen 
palvelun taso on erinomainen.  Verkossa olleessa TE-
Aviisarin vertailussa ei mikään kunta Pohjanmaalla 
saanut niin hyviä pisteitä koululaitoksestaan kuin 
Korsnäsin kunta. Joten me voimme hyvin mainostaa 
hienoja koulujamme. 

Näyttää siltä, että meidän on elettävä koronatilan-
teessa vielä koko kevään. Talven kylmyys ja pimeys 
näyttää valitettavasti tehneen vain hyvää virukselle, 
joka nyt  ilmestyy  uusina ja tarttuvampina mutaa-
tioina. Toivon, että kaikki yritämme noudattaa suosi-
tuksia, ja että teillä kaikilla voisi olla ymmärrystä  sil-

le, että voi syntyä tilanteita, jotka vaativat nopeita ja 
toisinaan melko radikaaleja päätöksiä. Eri yksiköiden 
henkilökunnalle on haaste saada päivittäinen työ 
toimivaksi kaikista rajoituksista ja tartuntavaaroista 
huolimatta. Emme ehkä myöskään osaa antaa hyviä 
vastauksia kaikkiin kysymyksiin, mutta yritämme 
parhaamme. Tähän asti olemme onnistuneet hyvin, 
koska meillä on pystyvät työntekijät kaikkialla,  mut-
ta nyt näyttää tulevan loppukiri ja maali häämöttää, 
ja siinä voimainkoetuksessa tarvitaan kaikkien apua! 
Olkaa siis varovaisia ja pitäkää huolta toisistanne. 
Menemme kohti valoisampia aikoja!

Christina Båsssar, kunnanjohtaja

Tietoa koronarokotuksesta
Rokotus on alkanut Maalahdessa ja Korsnäsissa 

19.1.2021.
Ensimmäiseksi on rokotettu terveyskeskuksen 

infektiovastaanottojen henkilökunta, päivystys- ja 
kuntoutusosaston henkilöstö ja palveluasumustem-
me vanhukset. Kaikkein vanhimmat kotona asuvat 
kuntalaiset, kotisairaanhoidon piiristä, ovat myös 
saaneet rokotuksen. Tammikuun lopussa aloitettiin 
ikäryhmän 80+ rokotus. Terveydenhuollon henkilö-
stö soittaa kaikille 80 vuotta täyttäneille ja varaa ro-
kotusajan. Rokotus suoritetaan terveyskeskuksessa ja 
Korsnäsin terveystalolla.

Tällä hetkellä rokotteiden saanti on rajoitettua. Si-
inä määrin kuin rokotetta on, niin ensisijaisesti ro-
kotetaan vanhempi väestö alkaen 80 ikävuodesta 

Korsnäsin koronatilanneKorsnäsin koronatilanne
Kunnan kotisivulta voitte lukea ajankohtaista tietoa Korsnäsin koronatilanteesta. 

www.korsnas.fi 

ylöspäin, sen jälkeen rokotetaan riskiryhmät. Seu-
raamme THL:n suosituksia rokotusjärjestyksestä. 
Terveydenhuollon henkilökunta ottaa yhteyttä puhe-
limitse kyseisiin henkilöihin, kun rokottaminen on 
mahdollista.

Kun suurempien väestöryhmien rokottaminen tu-
lee ajankohtaiseksi, palaamme asiaan ja annamme 
lisätietoa, miten rokotuksen ajanvaraukset järjeste-
tään.

Lisää tietoa löytyy internetistä:
https://www.vaasankeskussairaala.fi/potilaille/

ajankohtaista/uutiset/2021/rokotusten-etenemi-
nen-vaasan-sairaanhoitopiirissa/

Maalahden-Korsnäsin terveyskeskus 2.2.2021
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Nro 1 Moikipää: Moikipään koulu
Nro 2 Korsnäsin kirkonkylä: Kunnantalo
Nro 3 Harrström: Harrströmin päiväkoti
Nro 4 Taklax: Taklaxin koulu

Ennakkoäänestyksen  
aukiolo

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18. huhti-
kuuta 2021. Ennakkoäänestys järjestetään ajalla 7 
– 13.4.2021.

Kunnanhallitus päätti 25.1.2021, että kuntavaalien 
2021 ennakkoäänestys järjestetään kunnankansliassa 
kanslian aukioloaikoina (klo 8.00-16.00) arkisin sekä 
lauantaina ja sunnuntaina klo 12.00-14.00.

Ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiksi kunnan-
hallitus ehdotti seuraavia: Caroline Westerdahl, 
Britt-Marie Höglund, Sol-Britt Båskman varajäseninä 
Sabina Hartvik-Matkoski, Anita Häggkvist-West ja 
Emma Ahlskog. Keskusvaalilautakunta määrää vaa-
litoimitsijat.

Vaalilautakunnat  
ja vaalitoimikunta

Kunnallinen keskusvaalilautakunta, joka on 
asetettu ajalle 1.6.2017-31.5.2021 toimii kunnan 
keskusvaalilautakuntana. Kunnan keskusvaalilau-
takunnan tärkeimpiä tehtäviä vaalissa on hoitaa 
välttämättömät valmistelut vaalien alla, tarkistaa 
ennakkoäänestysasiakirjat, suorittaa alustava tar-
kistus  ja äänenlaskenta nk. pienille äänestysalu-
eille sekä ääntenlasku ja vaalituloksen vahvistami-
nen.

Kunnanhallitus asettaa jokaisen äänestysalueen 
vaalilautakunnat. Vaalilautakuntien jäsenten ja va-
rajäsenten on edustettava niitä äänestäjäryhmiä, 
jotka edellisissä kuntavaaleissa asettivat ehdokkaita 
kuntaan. Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsen 
tai varajäsen. 

Kunnanhallitus asettaa vaalitoimikunnan. Jäsenten 
ja varajäsenten on edustettava niitä äänestäjäryhmiä, 
jotka edellisissä kuntavaaleissa asettivat ehdokkaita 
kuntaan.Vaaleissa oleva ehdokas ei voi olla vaalitoi-
mikunnan jäsen. Vaalitoimikunnan tehtävä on hoitaa 
ennakkoäänestys laitoksissa ja hoitaa kotiäänestys.

Korsnäsin kunta on jaettu neljään äänestysalue-
eseen, joilla kaikilla on vaalilautakuntansa. Korsnäsin 
kunta valitsee erityisen vaalitoimikunnan Lärknä-

Kuntavaalit 2021
Kuntavaalit järjestetään tänä vuonna 18.4.2021. 

Kuntavaaleissa valitaan jäsenet kunnanval-
tuustoon. Uusi valtuusto aloittaa työnsä 1.6.2021. 

Kuntavaalien 2021 tärkeimmät päivämäärät:
• varsinainen vaalipäivä: 18.4.2021
• äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä 

(missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): 
26.2.2021

• ehdokashakemusten jättöpäivä: 9.3.2021
• ehdokasasettelun vahvistaminen: 18.3.2021
• ennakkoäänestys Suomessa: 7 – 13.4.2021
• ennakkoäänestys ulkomailla: 7 – 10.4.2021
• vaalipäivä: 18.4.2021
• tulosten vahvistaminen: 21.4.2021
• valtuusto aloittaa työnsä 1.6.2021

Vaalihuoneistot ja  
ennakkoäänestyspaikka

Kunnanhallitus päätti 25.1.2021 kunnan yleise-
stä ennakkoäänestyspaikasta ja äänestysalueiden 
äänestyspaikoista vaalipäivänä.

Kunnan vuoden 2021 äänestysalueiksi vahvistettiin 
seuraavat äänestysalueet:

Nro 1 Moikipää
Nro 2 Korsnäsin kirkonkylä
Nro 3 Harrström
Nro 4 Taklax

Ennakkoäänestyspaikka
Aiemmissa vaaleissa kunnan ennakkoäänestyspa-

ikka on ollut Korsnäsin kunnantalo.
Kunnanhalllitus päätti 25.1.2021, että Korsnäsin 

kunnantalo toimii kunnan yleisenä ennakkoääne-
styspaikkana.

Tarkoitukseen valittu vaalitoimikunta hoitaa lai-
toksessa tai kotiäänestyksessä suoritettavan ennak-
koäänestyksen.

Vaalihuoneistot
Kunnanhallitus päätti 25.1.2021, että vaalipäivän 

vaalihuoneistoina toimivat:
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sissa ja Bukettenissa tapahtuvaa ennakkoäänestystä 
varten ja kotiäänestystä varten.

Kunnanhallitus valitsi 25.1.2021 vaalilautakuntien 
ja vaalitoimikunnan jäsenet ja varajäsenet vuoden 
2021 kuntavaaliin.

Kaavoituskatsaus 2020
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan on 

vähintään kerran vuodessa laadittava katsaus nii-
stä kaava-asioista, jotka ovat tai tulevat lähiaikoina 
vireille  kunnassa ja liitossa maakuntatasolla.

Korsnäsin ajankohtaiset kaavat
• Moikipään ja Harrströmin osayleiskaavojen 

tarkistus
• Moikipään tuulivoimapuiston osayleiskaava
• Poikelin tuulivoimapuiston kaavoitus
• Merelle sijoittuvan tuulivoimapuiston kaavoi-

tus
Kunnanhallitus vahvisti 25.1.2021 vuoden kaavoi-

tuskatsauksen. Kaavoituskatsaus kuulutetaan ilmoi-
tustaululla ja kunnan kotisivuilla.

Tonttimyynti
Spadealers haluaa ostaa kaksi pienehköä 

maa-aluetta, jotka sijaitsevat Korsnäsin kunnan 
Teollisuusalueen asemakaavalla.

Yksi maa-alue on osa tonttia 1 korttelissa 40 ja on 
kooltaan n. 1120 m2, sijaiten pohjoiseen Spadea-
lersin tontista 1 korttelissa 40. Toinen maa-alue on 
osa tonttia 2 korttelissa 40 ja on kooltaan n. 730 m2. 
Tontti rajoittuu Spadealersin tonttiin. Korttelissa 40 
olevan tontin 2 hinnaksi on jo aiemmin vahvistettu  
2,09 €/m2.

Tekninen lautakunta on laatinut kauppakirjan ja 
ehdottaa kunnanhallitukselle, että Spadealers voi 
ostaa maa-alueet kunnalta.

Kunnanhallitus hyväksyi kauppakirjan 25.1.2021,  
ja maa-alue voidaan myydä Spadealersille teknisen 
lautakunnan ehdotuksen mukaisesti.

Poikkeuslupa
Annica ja Joakim Honkanen ovat anoneet poik-

keuslupaa n. 200 m2:n omakotitalon ja  talousra-
kennuksen rakentamiseen osalle tilaa Svartgrånn 
2:254, Harrströmin kylässä, vahvistetulla rantay-
leiskaavalla.

Kiinteistöllä on kolme rakennusoikeutta, joista yksi 

rakennusoikeus on käyttämättä. Keskimmäisellä ra-
kennusoikeudella oleva loma-asunto siirretään etelä-
iseen rakennusoikeuteen ja sen sijaan keskimmäiselle 
rakennusoikeudelle rakennetaan kiinteän asumisen 
asunto.  Alue on osa rantayleiskaavaa ja kaavassa alu-
eella on merkintä RA (loma-asuntojen alue). Poik-
keuslupaa haetaan asunnon ja talousrakennuksen 
rakentamiseen RA-merkitylle alueelle.

Etäisyys yleiseltä tieltä rakennuspaikalle on n. 1,3 
km. Naapureilla ei ole huomauttamista hakemuk-
sesta. Rakennukset liitetään Korsnäsin kunnan vesi-
johtoverkkoon ja jätevesi johdetaan suljettuun järjes-
telmään.

Tekninen lautakunta ehdotti 15.12.2020 kunnan-
hallitukselle, että poikkeus voidaan myöntää, koska 
rakennuspaikka täyttää vaatimukset loma-asunnon/
tontin muuttamisesta kiinteäksi asumiseksi kunnan-
hallituksen 26.3.2002 tekemän periaatepäätöksen 
mukaisesti. Omakotitalo liitetään Korsnäsin kunnan 
vesijohtoverkkoon ja jätevesi johdetaan hyväksyttyyn 
järjestelmään.

Kunnanhallitus hyväksyi 25.1.2021 poikkeusluvan 
teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kutsuntalautakunta 2021
Kunnanhallitusta on pyydetty valitsemaan jäsen 

ja varajäsen kutsuntalautakuntaan vuodelle 2021.
Jäseneksi ja varajäseneksi on valittava, mikäli mah-

dollista, henkilöt, joilla on tuntemusta varusmiespal-
veluaikana vallitsevista olosuhteista ja jotka itse ovat 
suorittaneet asevelvollisuuden.

Maalahden ja Korsnäsin kutsuntatilaisuus pidetään 
tänä vuonna entisessä KKK:ssa, Korsnäsissa, perjan-
taina 3.9.2021 klo 9.00.

Kunnanhallitus valitsi 25.1.2021 Roger Bergströ-
min kutsuntalautakunnan varsinaiseksi jäseneksi ja 
Sven-Erik Bernasin varajäseneksi vuodelle 2021.

Lääkinnällinen kuntoutus
Maalahden-Korsnäsin terveyskeskuksessa oteta-

an käyttöön palvelusetelit lääkinnällisessä  kunt-
outuksessa 1.2.2021 lähtien.

Palvelusetelit voi käyttää sairaanhoitopiirissä ja 
niitä myönnetään fysioterapian, ergoterapian, puhe-
terapian, lymfaterapian, musiikkiterapian ja peruuk-
kipalvelun palvelujen ostoihin. Potilaalla on oikeus 
valita palveluseteli tai maksusitoumus. Tästä löytyy 
lisää tietoa Maalahden-Korsnäsin terveyskeskuksen 
kotisivuilta.
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palvelu Akthero 
Akthero-yritys, mukana yrittäjä 

Thomas Källund, jätti ilmoituk-
sen kunnalle saada harjoittaa yk-
sityistä sosiaalipalvelua.

Yritys tarjoaa yksityistä sosiaali-
palvelua mm. Korsnäsissa. Ilmoi-
tuksen mukaan yritys aikoo tuottaa 
perhetyön palveluja.

Peruspalvelulautakunta merkitsi 
26.1.2021 ilmoituksen tiedoksi ja 
totesi, että Akthero täyttää edel-
lytykset yksityisen sosiaalipalvelun 
valvonnasta annetun lain mukai-
sesti ja saa aloittaa sosiaalipalvelu-
jen tuottamisen Korsnäsin väestöl-
le. Korsnäsin perusturvalautakunta 
antaa lausunnon Länsi-Suomen alu-
ehallintovirastolle.

KEVÄÄN 2021 KOKOUSAIKATAULUT
Kunnanhallitus
HELMIKUU 
KHA 2/2021 Maanantai 22.2.2021 klo 18.30
MAALISKUU 
KHA 3/2021 Maanantai 29.3.2021 klo 18.30 (Tilinpäätöskokous)
HUHTIKUU 
KHA 4/2021 Maanantai 26.4.2021 klo 18.30
TOUKOKUU 
KHA 5/2021 Maanantai 24.05.2021 klo 18.30
KESÄKUU 
KHA 6/2021 Maanantai 07.06.2021 klo 18.30 (Kutsu uudelle valtuustolle)
HEINÄKUU 
KHA 7/2021 Maanantai 05.07.2021  klo 18.30 (Uusi hallitus)

Kunnanvaltuusto
MAALISKUU 
KVSTO 1/2021  Maanantai 08.03.2021 klo 19.30
TOUKOKUU 
KVSTO 2/2021  Maanantai 31.05.2021 klo 19.30 (Tilinpäätös)
KESÄKUU 
KVSTO 3/2021  Maanantai 14.06.2021 klo 19.30
 (Kauden vaihtuminen, uusi valtuusto) 

Koronajohtoryhmä vetoaa kaikkiin Korsnä-
sin kunnan asukkaisiin ja toivoo että jokainen 
vähentäisi fyysisesti tapahtuvien sosiaalisten 
kontaktien määrää alueen huolestuttavasti hei-
kentyneen koronavirustilanteen vuoksi. Suosi-
tus on voimassa 26.02.2021 saakka ja tilannetta 
arvioidaan uudelleen ennen ajanjakson päätty-
mistä.
Työpaikoille suositellaan myös taukojen por-
rastusta ja suojaetäisyyksien pitämistä sekä 
kasvomaskien käyttöä. Työnantajien vastuulla 
on kuitenkin järjestää turvalliset työolosuhteet. 
Työjärjestelyillä vähennetään lähikontakteja ja 
muita riskitekijöitä työpaikoilla.
Kasvomaskia suositellaan käytettäväksi kaikissa 
julkisissa tiloissa 31.3.2021 asti, jolloin tilannetta 
arvioidaan taas uudelleen.
Kasvomaskisuositus koskee Pohjanmaan väestöä 
jo alakoulujen 6. luokkalaisista alkaen (12 vuotta 
täyttäneet ja sitä vanhemmat), aina kun asioit 
julkisissa tiloissa kodin ulkopuolella,
Kauppojen ja muiden yleisten tilojen omistajia 
ja palveluiden tarjoajia toivotaan asettavan kasv-

omaskisuositus työsuojelullisista syistä hen-
kilöstölleen ja asiakkailleen sekä varmistavan 
että 2 metrin turvavälejä noudatetaan kaikissa 
tilanteissa.
Koronatartuntatapaus on todettu Molpen 
kolussa ja tämän johdosta kunnan koronaval-
miusryhmä on päättänyt yhdessä tartuntatauti-
lääkärin kanssa että Molpen koulu ja esikoulu 
siirtyy etäopetukseen 15.02.2021 saakka. Seu-
raava lähiopetuspäivä on siis näillä tiedoilla 
16.02.2021. Altistuneet jäljitetään ja altistuneet 
asetetaan karanteeniin. Huoltajia tiedotetaan 
Wilman välityksellä.
Toiminta Taklaxin koulussa jatkuu normaa-
listi ja Kyrkobyn koulu palaa lähiopetukseen 
10.02.2021.
Lisääntyvien tartuntatapausten johdosta 
kunnan koronajohtoryhmä antaa vahvan suosi-
tuksen että kaikki ryhmätoiminnat pitävät tauon 
aina hiihtolomaan saakka, eli 26.02.2021 saakka.

Lisätietoja valmiusryhmästä antaa Christina 
Båssar +358 (0)46 9229 495

KORONAVIRUSTILANNE KORSNÄSIN 
KUNNASSA 05.02.2021

Vetoomus fyysisesti tapahtuvien  
sosiaalisten kontaktien vähentämisestä
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