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GLAD PÅSK!
Här får ni en påskhälsning från Lärknäs.

Bostadstomtkampanj
Läs mer om kommunens tomtkampanj på sid 4-5

Kommunalvalet 2021
Kommunalvalet 2021 framflyttat till juni. Se sida 2.
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Jag hör ju till de som tycker att vissa saker nog ändå 
var bättre förr. En sådan sak var den tidigare tidpunkten 
för att ha kommunalval på hösten och periodbyte vid års-
skiftet. Det kan ha att göra med att jag jobbar nära med 
de förtroendevalda, eller kanske på att jag kan vara lite 
tankspridd ibland, eller så är det bara en gammal ohej-
dad vana. Men oberoende så tycker jag att det är tydligt 
och klart och framförallt enklare att komma ihåg när ett 
periodbyte sammanfaller med ett nytt år. Lite likt ett nytt 
år symboliserar en lång rad av nya oanvända dagar, som 
ska omvandlas till konkret verksamhet, så kan de nyvalda 
fullmäktigeledamöterna ta sig av det nya kommunala året 
och planera vart man siktar på sin fyra års period.

Det var vid senaste periodbytet 2017 som vi för första 
gången bytte period i månadsskiftet maj – juni. Då fick 
också den sittande fullmäktigeförsamlingen förlängning 
med 5 månader, så istället för att avsluta sin period i de-
cember 2016 så fick man fortsätta fram till maj 2017.  Då 
var det inte så mycket snack om demokratiska problem 
med en flytt av kommunalvalet som det har varit den-
na vår. Jag tyckte forskare Siv Sandberg i en radiodebatt 
mycket förtjänstfullt lyfte fram en dimension i det fin-
ländska valsystemet som vi sällan fäster uppmärksamhet 
på, nämligen alla våra valfunktionärer. 

Redan i en kommun av den ringa storlek som Korsnäs 
har så ska vi ha 10 personer till centralvalnämnden, vi ska 
ha 40 personer till våra valnämnder i de fyra valområdena 
och 6 personer till valbestyrelsen. 56 förtroendevalda ut-
gör grunden för att vi kan ha ett val i Korsnäs, dessa deltar 
i olika möten och tar emot väljarna på de olika röstnings-
ställena för att se till att alla kan rösta tryggt och säkert 
och att valhemligheten bibehålls. Sedan har vi också våra 
anställda och tjänstemän som ska administrera och orga-
nisera hela projektet. Där ska alla datum hållas och alla 

Flytten av  
kommunalvalet 

I förra numret av KorsnäsNytt skrev jag om att den 
kommunala demokratin och verksamheten kan för-
liknas med ett maratonlopp mer än ett sprinterrace. 
Nu har coronasituationen gjort att landets ledning 
beslutat att flytta kommunalvalet från april till juni. 
Den nya mandatperioden för de som väljs i kom-
munalvalet 2021 planeras då också att flyttas fram 
från juni till september. Målsnöret för kommunens 
fullmäktige flyttades fram med två månader och vi 
hoppas att vi har ett läge som tillåter ett tryggt och 
smittosäkert kommunalval för alla parter.

blanketter och detaljer fungera, ja, och all utrustning som 
behövs ska finnas på plats. Runt om i vårt land är det på 
samma sätt i städer och kommuner, en hel massa förtro-
endevalda som ställer upp och tar hand om de olika valen. 
Ett fantastiskt system och helt fantastiska människor med 
andra ord.

Sättet att arrangera val i olika länder kan alltså skilja sig 
markant från ett land till ett annat. Det är någonting som 
vi kanske glömmer bort när vi jämför länder emellan. 

Att hela vår valmaskin ska dras igång samtidigt som 
kommunens bokslut ska dras ihop är nog inte riktigt 
lyckat. För vår kommun hänger mycket av bokslutet på 
de olika samkommunernas och samarbetsparternas slut-
redovisningar och dessa tenderar att komma in i slutet av 
februari och begränsar lite den takt med vilket vårt eget 
bokslut kan färdigställas. Alla extra möten och arrang-
emang som ett val för med sig ska göras med befintliga 
personalresurser och dokumentationen ska vara rätt och 
riktig gjord. Kommunalvalet är det val som kräver mest 
av den kommunala organisationen och går inte att jäm-
föra med ett EU val eller presidentval där det mesta sker 
centralt. Därför passar nog ett kommunalval bättre på 
hösten i budgettiderna än i bokslutstiderna. 

Årets version med kommunalvalet, i mitten av juni, blir 
nu någonting mittemellan och det ska bli intressant att se 
hur det fungerar. Vi får ha valet färdigt före midsommar, 
en midsommar som kommer rätt sent i år. Efter valet får 
de politiska organisationerna fundera på platsfördelning-
arna regionalt och lokalt och så får vi starta upp hösten 
med att hälsa de nyvalda välkomna till den kommunala 
verksamheten. Rätt vad det är så kan det fungera riktigt 
bra!

Christina Båssar, kommundirektör 
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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
Översättningar: Kielipalvelu Linguatum/Arja Grönvik

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.

 

 

 

Kommunkansliet är 

       STÄNGT 

   Skärtorsdag – Annandag påsk  

    (torsdag 1.4 – måndag 5.4) 
                               Socialen dejourerar skärtorsdag kl 10-12 på tel. 050 4064 831 

      

         

                  GGLLAADD  PPÅÅSSKK  
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Korsnäs kommun erbjuder alla en möjlighet 
att få bygga och bosätta sig i det natur-
sköna Korsnäs. Bostadstomternas storlek 
varierar och lediga tomter finns att tillgå i 
alla byar i kommunen.

Reservering och köp av bostadstomt
Vid köp av bostadstomt tecknar köparen ett reserve-
ringsavtal med Korsnäs kommun, vilket ger disposi-
tionsrätt till tomten i högst tre (3) år.
För reservering tas en avgift på 100 € per fullt kalen-
derår under avtalstiden. Reserveringsavgift återbetalas 
ej.
Reserveringsavtalet blir gällande då Tekniska chefen 
godkänt det och avtalet har undertecknats. Ifall 
byggnadsarbeten ej har påbörjats inom tre (3) år från 
reserveringsavtalets undertecknande, upphör reser-
veringsavtalet att gälla. Om köparen säger upp reser-
veringsavtalet är köparen skyldig att iordningställa 
tomtområdet i ursprungligt skick.
För tecknande av slutligt köpebrev krävs att man påvi-
sar att tomten ska användas för byggande av bostad, 
exempelvis genom att redogöra för att förutsättningar 
för erhållande av byggnadslov föreligger. Slutligt köpe-
brev ska upprättas inom tre (3) månader efter det att 
byggnadsarbeten har påbörjats.
Beslut om försäljning tas av Tekniska nämnden och 
äganderätten övergår till köparen så snart det slutliga 
köpebrevet upprättats och köpesumman erlagts. Köpa-
ren svarar för köpebrevs- och köpvittneskostnader 
samt för överlåtelseskatt och lantmäterikostnader.

Bygglov
Tillstånd behövs för att uppföra en byggnad eller för 
utförande av byggnadsåtgärder. Tillståndsprövning 
sköts av tillsynsnämnden eller byggnadsinspektören i 
enlighet med kommunens förvaltningsstadga.
Fullständiga bygglovshandlingar bör inlämnas åt 
byggnadsinspektören senast två veckor före ärendet 
ska behandlas. Blanketter och handlingar som behövs 
vid ansökan om bygglov finns listade på Korsnäs kom-
muns hemsida (www.korsnas.fi) under Boende och 
närmiljö > Bygglov och tillstånd
Mera information om byggandets förutsättningar, 
nödvändiga tillstånd och ansökningsförfarande fås av 
kommunens byggnadsinspektör.

Kontaktuppgifter
Förfrågningar gällande bostadstomter, köpebrev och 
kommunalteknik:
Teknisk chef, Ulf Granås
Tel: +358 (0)6 3479 130 | +358 (0)50 5910 056
E-post: ulf.granas@korsnas.fi

Bygglovsärenden:
Byggnadsinspektör, Ronny Stenbäck
Tel: +358 (0)6 3479 131 | +358 (0)50 538 7777
E-post: ronny.stenback@korsnas.fi

Senaste uppdatering av bostadstomtkartor 
hittar du på kommunens hemsida  
www.korsnas.fi under Boende och närmiljö > 
Tomter och bostäder

Bostadstomtkampanj 2021

En ny bygglovstaxa har utarbetats i enlighet 
med åtgärdsförslagen som utarbetats av ekonomi-
arbetsgruppen och godkänts av kommunfullmäk-
tige. 

Tekniska nämnden har sett över Korsnäs kom-
muns avgifter för gransknings- och tillsynsavgif-
ter inom byggnadstillsynen samt avgifter för andra 
myndighetsuppgifter i Korsnäs och tagit fram förslg 
till ny bygglovstaxa. 

Kommunfullmäktige godkände förslaget till ny 
bygglovstaxa 8.3.2021. Taxan tas i bruk från och 
med 1.5.2021. Taxan kommer att finnas tillgänglig 
på kommunens hemsida. 

Ny bygglovstaxa

Byggnadstillsynens avgifter i Korsnäs kommun
Taxan träder i kraft från och med 1.5.2021
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Styrelsen för Fastighets Ab 
Molpe-Strömmen har beslutat 
att genomföra såväl en betald 
emission till nuvarande aktieä-
gare som en riktad emission till 
både nuvarande som nya inves-
terare.

Korsnäs kommun äger idag 500 
aktier i bolaget, vilket motsvarar 
en ägarandel på 27,49 % i bolaget.

Befintliga aktieägare har rätt att 
teckna en ny aktie för varje tidiga-
re aktie som aktieägaren besitter. 
Teckningspriset per aktie är 84,10 
euro. För Korsnäs kommun skul-
le full utnyttjande av denna teck-
ningsrätt betyda att kommunen 
kan teckna 500 aktier till för en 
kostnad om 42 050 euro.

Både nya investerare samt nu-
varande aktieägare kan också an-
mäla sitt intresse för att teckna nya 
aktier. Bolagsstämman har gett 
styrelsen fullmakt att besluta om 
vilka som ges rätt att teckna nya 
aktier mot betalning. Antalet akti-
er i den riktade emissionen kan 
uppgå högst till 1 819 stycken á 
84,10 euro.

Fastighetsbolaget planerar en 
utbyggnad och renovering av 
fastigheten för att förbättra ser-
vicen. Restaurangens utveckling 
har varit positiv de senaste åren. 
Nya unga företagare har satsat på 
olika former av upplevelseturism 
i området. För att kunna fortsät-
ta utvecklas vore det viktigt att 
alla aktieägare i mån av möjlig-
het kan stöda bolaget och dess 
utvecklingsplaner. Molpe Ström-
men är kommunens stödjepunkt 
för Världsarvet Kvarkens skärgård 
och det finns en tanke på att ut-
veckla området till världsarvsom-
rådets södra port.

En ökning av aktieantalet i Fab 
Molpe-Strömmen kan inte ses 
som en snedvridning av konkur-
rensen, eftersom kommunen även 

Teckning av tilläggsaktier i  
Fastighets Ab Molpe Strömmen

innehar egna affärsfastigheter, 
som man byggt, renoverat och un-
derhållit under årens lopp. För hu-
gade affärsidkare finns även lediga 
utrymmen att hyra förmånligt i 
KKC – Korsnäs Kreativa Center.

Kommunstyrelsen föreslog ef-
ter diskussion för fullmäktige att 
kommunen besluter att teckna 
500 akter till i Fastighets Ab Mol-
pe-Strömmen i den betalda emis-
sionen riktad till nuvarande aktie-
ägare till ett värde om 42 050 euro. 
En intresseanmälan bör göras för 
tilläggsteckning av ytterligare 500 
st aktier till ett värde om 42 050 
euro, om detta ryms inom ramen 
för den riktade emissionen till 
nya investerare och om FAb Mol-
pe-Strömmens styrelse besluter att 
dessa kan tilldelas kommunen. 

Kommunstyrelsen anhåller om 
att tilläggsanslag för aktieinköp 
om 85 000 euro intas i investe-
ringsbudgeten för år 2021.

Ärendet föranledde mycket 
diskussion vid fullmäktiges sam-
manträde 8.3.2021. Roger Berg-
ström med understöd av Katarina 
Wester-Bergman föreslog att inga 
aktier skulle tecknas i FAb Mol-
pe-Strömmen. Niclas Björkqvist 
understödd av Roger Backholm 
och Sofia Mitts-Björkblom före-
slog att kommunen tecknar endast 
500 aktier i emissionen. 

Efter två genomförda omröst-
ningar blev slutresultatet att full-
mäktige besluter i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag och 
tecknar 500 aktier i den betalda 
emissionen samt meddelar intres-
se för teckning av ytterligare 500 
aktier i den riktade emissionen.

Roger Bergström inlämnade 
skriftligt en avvikande åsikt till be-
slutet. Katarina Wester-Bergman 
meddelade muntligen avvikande 
åsikt med beslutet.

 

KORSNÄS

KREATIVA

CENTER

SYDMEDI
 

SALONG MÅ BRA
 

WESTFIX
 

MERI'S TEAMWORK
 

MED MERA
 

O.S.V.

KKC

__________________________

KKC – Korsnäs 
Kreativa Center

Vid fullmäktigemötet 
28.9.2020 inlämnade Mikael KA 
Nordmyr in en motion gällande 
namn och skyltning till kommu-
nens fastighet på Silverbergsvä-
gen 23.

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. 

Kommunstyrelsen överförde 
ärendet till projektgruppen för 
Möjligheternas Korsnäs.

Projektgruppens förslag är att 
fastighetens namn fortsättnings-
vis är KKC, men betydelsen är 
Korsnäs Kreativa Center. Projekt-
ledare Camilla Moliis har även 
uppgjort ett förslag på logo för 
skyltningen. 

Kommunstyrelsen föreslog 
att namnet fastställs till KKC – 
Korsnäs Kreativa Center. Tek-
niska nämnden ges i uppdrag att 
förverkliga skyltningen i enlighet 
med det uppgjorda förslaget. 

Kommunfullmäktige omfattade 
8.3.2021 förslaget och konstatera-
de att motionen är färdigt behand-
lad.
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Planläggningen för att utarbe-
ta en havsbaserad delgeneralplan 
för vindkraft utanför Korsnäs 
har inletts. Den havsbasera-
de vindkraftsparken planeras 
på statens havsområde utanför 
Korsnäs. Området förvaltas se-
dan tidigare av Forststyrelsen.

Forststyrelsen har presenterat 
ett reviderat planläggningsinitia-
tiv till Korsnäs kommuns tekniska 
nämnd och kommunstyrelse för 
behandling, eftersom placeringen 
av havsvindkraftsparkens plan-
läggningsområde har preciserats 
allteftersom projektplaneringen 
framskrider och den områdesspe-
cifika informationen har ökat. 
Forststyrelsen har strävat efter att 
avgränsa planområdet så att mil-
jökonsekvenserna är så små som 
möjligt och byggnadsförhållande-
na så goda som möjligt.

Längre bort från land
Det preliminära planområdet 

har flyttats längre ut från land och 
mer mot sydväst. Det nya planom-
rådet ligger betydligt längre bort 
från Kvarkens skyddsområden 
och Kvarkens världsarvsområde. 
Avståndet från Kvarkens skärgårds 
världsarvsområde har fördubblats, 
från sex kilometers avstånd till 12 
km. Avståndet från de områden 
som föreslagits som naturskydds-
områden har ökat från 4-5 km till 
cirka 11 km.  Planområdets längd i 
nord-sydlig riktning är tio kilome-
ter kortare än tidigare, vilket san-
nolikt minskar vindkraftverkens 

Planläggning av havsbaserad vindkraftspark
landskapsmässiga konsekvenser 
sett från kusten.

En större del av vindkraftverken 
skulle placeras längre ut i havet i 
djupare havsområden, vilket lind-
rar projektets miljökonsekvenser. 
Förflyttningen av projektområdet 
längre bort från strandzonen är 
fördelaktigt med tanke på flyttan-
de, vilande och födosökande fåg-
lar. Området ligger också längre 
bort från fiskarnas lekområden.

Tekniska nämnden föreslog 
9.2.2021 att det preliminära pla-
neområdet justeras och förutsätt-

ningarna för att etablera en havs-
baserad vindkraftspark prövas för 
det nya planeområdet. Avståndet 
mellan Harvungön och planeom-
rådets östgräns är cirka 11,5 km. 

Kommunstyrelsen fastställde 
22.2.2021 det nya planeområdet i 
enlighet med tekniska nämndens 
förslag. Planeområdets östgräns 
flyttas västerut så att den följer det 
tidigare planeområdets östgräns. 
Vid behov kan området utökas 
västerut till havs eller alternativt 
norrut inom ramen för den ur-
sprungliga anhållan.

Det nya planområdets  
gräns är röd och det gamla 

områdets gräns är svart.
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Kommunala ämbetsverket
Kommundirektör 
Christina Båssar

Förvaltnings- och ekonomiavdelning
Ekonomichef

Caroline Westerdahl

Socialavdelning
Socialchef

Carina Westberg

Bildningsavdelning
Bildningschef

NN

Teknisk avdelning
Teknisk chef
Ulf Granås

Tillsynsärenden/Byggnadsinspektion
Byggnadsinspektör

Ronny Stenbäck

Bibliotek-och kulturansvarig
Bibliotekschef

Carola Bäckström

Fritids- och ungdomsansvarig
Idrottsintruktör Roger LIndholm

Ungdomsinstruktör NN
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I samband med höstens bud-
getberedning diskuterades möj-
ligheterna att omorganisera 
Korsnäs kommuns bildningsvä-
sende till en egen bildningsavdel-
ning. Korsnäs kommun samar-
betar idag med Malax kommun 
om ett gemensamt bildnings-
kansli och bildningschef.

Flera faktorer har gjort att ären-
det på nytt är aktuellt. Österbottens 
välfärdsområde och komman-
de social- och hälsovårdsreform 
gör att den framtida kommunens 
fokus kommer att flyttas från so-
cial- och hälsovård till bildnings-
väsendet. Bildningsväsendet är 
den sektor med flest anställda i 
kommunen och det är befogat att 
även förvaltningen sköts inom 
kommunen. Malax kommun har 
godkänt en ny förvaltningsstad-
ga, vilket medför att de gemen-
samma avtalen bör förhandlas om 
och uppdateras under våren 2021. 
Kommande pensioneringar gör 
att kommunen kan fundera om i 

Omorganisering av bildningsväsendet
samband med nya rekryteringar.

En ny organisationsstruktur har 
diskuterats med ledningsgruppen, 
bildningsnämnden, bildnings-
nämndens personal och persona-
len inom biblioteks- kultur- och 
fritidssektionen. Överlagt har tan-
ken tagits emot väl och förordats 
men det är fortsättningsvis viktigt 
med samarbete kring den peda-
gogiska utvecklingen med Malax 
kommun för att ge barnen i områ-
det Malax-Korsnäs en jämbördig 
grund att stå på i det gemensam-
ma högstadiet och gymnasiet.

Den största personalmässiga 
förändringen är att en egen bild-
ningschefstjänst bör inrättas i 
kommunen. Den nuvarande tjäns-
ten som föreståndare inom små-
barnspedagogiken förslås ändras 
till en daghemsföreståndare.

Kommunstyrelsen har föresla-
git för fullmäktige att man tar 
ett principbeslut om att Korsnäs 
kommun går in för ett eget bild-
ningskansli från och med hösten 

2021. Kommunstyrelsen föreslås 
ge befogenheter att förhandla och 
bereda ärendet vidare i enlighet 
med dessa riktlinjer:

• En bildningschefstjänst in-
rättas i Korsnäs kommun 
från och med 1.6.2021

• Tjänsten som föreståndare 
för småbarnspedagogiken 
ändras om till en tjänst som 
daghemsföreståndare för 
daghemmen i Korsnäs kom-
mun

• Ett nytt samarbetsavtal upp-
rättas med Malax kommun 
om pedagogiskt samarbete

• Biblioteks-, kultur- och fri-
tidssektionen planeras ingå 
i den nya bildningsnämnden 
som påbörjar sin verksamhet 
med den nya perioden 2021

• Idrotts- och ungdomsin-
struktörerna bildar en egen 
enhet under bildningschefen

Kommunfullmäktige beslutade 
8.3.2021 i enlighet med kommun-
styrelsens förslag.

•
•Ungdomsansvarig instruktör NN

Bildningsavdelningen

Korsnäs kommuns skolor
Rektorer för skolorna

3 skolor åk 1-6 + förskola

Småbarnspedagogiken
Daghemsföreståndare

NN
3 dagisar

Bibliotek, Kultur och fritid
Bibliotekschef Carola 

Bäckström

Idrottsinstruktör Roger 
Lindholm

Ungdomsinstruktör NN

Bildningschef
NN

Kommunens organisation från 
den nya mandatperioden.

Bildningsavdelningens  
organisation från den nya 

mandatperioden.
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Utegym i kyrkbyn 
Företaget Protein & Biceps Ab 

får hyra område i kyrkbyn för ett 
utegym.

Företaget hyr sedan hösten 2020 
kommunens gymlokal i kyrkbyn. 
Nu anhåller företaget om att få 
arrendera ca 360 m² av fastighet 
22:17 i Centrum. 

Gårdsplanen kommer användas 
för att göra ett utegym som skall 
kunna användas av de medlem-
mar som tränar vid PB (gymmet i 
Korsnäs).

Tekniska nämnden biföll ansö-
kan 22.2.2021 och godkände det 
uppgjorda arrendeavtalet med 
Protein & Biceps Ab.

Polkuped-Kajak och Matbiten 
önskar uppföra en gemensam 
flyttbar byggnad om 12 x 6 meter 
på den av Korsnäs kommun ar-
renderade marken av Molpe sam-
fällighet vid Molpe simstrand.

Byggnaden placeras där tidiga-
re glasskiosk funnits. Byggnadens 
ändamål är kajakuthyrning, hyre-

Långfristigt 
räntestödslån

Korsnäs kommun har inbegärt 
offerter på en långfristig kredit 
på 3.276.738 euro för finansie-
ring av byggande och renovering 
av kommunens serviceboende. 
ARA har beviljat Korsnäs kom-
mun räntestöd för nämnda kre-
dit. Lånetiden är 40 + 1 år. 

Kommunfullmäktige beslutade 
8.3.2021 att uppta ett långfristigt 
räntestödslån på 3.276.738 € för 
finansiering av kommunens in-
vestering i Lärknäs serviceboende. 
ARA har beviljat Korsnäs kom-
mun räntestöd för nämnda kredit.

Av de inkomna offerterna, beslu-
tade fullmäktige att anta Kuntara-
hoitus offert på lån om 3.276.738 
euro till 12 månaders euribor rän-
ta med innehållande marginal på  
0,660 %.

Den markpolitisk arbetsgrup-
pen har av kommunstyrelsen fått 
som uppdrag att kartlägga och 
förhandla fram lämpliga om-
råden i kommunens byar, vilka 
kommunen kan anskaffa i enlig-
het med det Markpolitiska pro-
grammet.

I Bjurbäck finns fastigheten 
Virén 13:45, som är ett skogsskif-
te om cirka 1,6 hektar och ligger 
intill byagården i Bjurbäck. Kom-
munalteknik finns i anslutning till 
fastigheten. Området har värde-
rats av skogsvårdsföreningen. Det 
framförhandlade priset uppgår till 
3500 euro. För kommunens del 
tillkommer kostnader för utstyck-
ning och uppgörande av köpebrev.

  Tulostettu Maanmittauslaitoksen asiointipalvelusta

Inköp av markområde i Bjurbäck
Kommunfullmäktige godkände 

8.3.2021 att det föreslagna områ-
det om 1,6 hektar av fastigheten 
Virén 13:45 inköps som framti-
da tomtreserv till kommunen för 
3500 euro.

Byggnad för kajakuthyrning 
och glassförsäljning

sutrustning samt glassförsäljning. 
Samfälligheten godkänner önske-
målet om kommunen gör detsam-
ma.

Tekniska nämnden godkände 
9.2.2021 att en flyttbar byggnad 
om 12 x 6 meter får uppföras vid 
Molpe simstrand.

Polkuped-Kajak och Matbiten har behov av nya utrymmen för sin 
verksamhet vid Molpe simstrand.
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Kompletteringsval 
för centralval-
nämnden

Kommunfullmäktige utsåg 
12.6.2017 medlemmar till cen-
tralvalnämnden för åren 2017-
2021. 

Till ordinarie medlemmar i val-
nämnden valdes Jens Juthström 
SFP, ordförande, Carina Lager-
ström, SDP, Daniel Lindström, 
KD, Tomas Hansson, SFP, viceord-
förande och Ann-Carine Nord-
myr, SFP.

Till ersättare i valnämnden val-
des Boris Nordmyr, SFP, Anna-Li-
sa Moss, SDP, Helena Sten, SFP, 
Ingegärd Till-Norrdahl, SFP, Hen-
rik Rosendahl, SFP.

Under mandatperioden har 
Daniel Lindström avlidit och 
kompletteringsval för resterande 
mandatperiod förrättades av kom-
munfullmäktige 8.3.2021. Till ny 
medlem i centralvalnämnden för 
resterande mandatperiod utsågs 
Jan-Erik Ravals.

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

på kommunens hemsida www.korsnas.fi 

Kommunalvalet 2021 - ny tidtabell
Justitieministern och de i riksdagen företrädda partiernas par-
tisekreterare drog vid ett möte den 6 mars 2021 upp en politisk 
riktlinje om att senarelägga kommunalvalet till den 13 juni 
2021. Riksdagen beslutar om senareläggningen av kommunal-
valet utifrån en rege ringsproposition.
Följande tidsplan för förrättandet av kommunalvalet föreslås i 
regeringspropositionen som bereds av justitieministeriet:
• uppgifterna plockas till rösträttsregistret (vem är röstberättigad 

i vilken kommun): 23.4.2021
• kandidatansökan ska lämnas in: 4.5.2021
• kandidatuppställningen fastställs: 14.5.2021
• rösträttsregistret vinner laga kraft 25.5.2021
• anmälningstiden till hemmaröstning senast 1.6.2021 kl.16
• förhandsröstning i Finland: 26.5 – 8.6.2021
• förhandsröstning utomlands: 2 – 5.6.2021
• valdag: 13.6.2021
• resultatet fastställs: 16.6.2021

Kommunalval i Korsnäs
Kommunalvalet förrättas enligt den nya tidtabellen 13 juni 
2021. I Korsnäs kommun väljs 21 fullmäktigeledamöter.

Ansökan om offentliggörande av valmansförenings och partis kan-
didatlista samt anmälan om gemensam lista och om valförbund 
lämnas in till centralvalnämnden i Korsnäs kommun, Strandvägen 
4323, 66200 Korsnäs senast tisdag 4.5.2021 kl. 16.00. Handlingarna 
tas emot av ekonomichef Caroline Westerdahl eller byråsekreterare 
Britt-Marie Höglund under tjänstetid, tel. 06-3479 111.
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Leif Holmblad har inlämnat 
en skrivelse till kommunen om 
Storkorshamn. Skrivelsen be-
handlas som ett medborgariniti-
ativ i enlighet med kommunens 
förvaltningsstadga. 

Initiativtagaren önskar att kom-
munen kunde satsa mera resur-
ser till Storkorshamn för att göra 
hamnen till en trivsammare plats 
för kommuninvånarna genom att 
anlägga en badstrand. Mycket av 
behövlig infrastruktur finns redan 
på plats.

Tekniska nämnden har ut-
rett ärendet och konstaterade att 
Korsnäs kommun sedan den 1 
juni 1992 via avtal med Korsnäs 
Fiskargille r.f. och Harrström fis-
kargille r.f. överlåtit skötsel och 
drift av Storkorshamn servicehus 
liksom de yttre områdenas och 
hamnarnas skötsel och renhåll-
ning.

Harrström Fiskargille r.f. har 
3.11.2016 sagt upp avtalet för sin 
del. Korsnäs kommun äger servi-
cebyggnaden och Korsnäs samfäl-
lighet äger marken. I den fastställ-
da generalplanen för Korsnäs har 
området vid Storkorshamn be-
teckningen området för fiskehamn 
och ur bestämmelserna framkom-
mer vad som kan uppföras på om-
rådet.

Korsnäs kommun förvaltar i 
nuläget två badstränder inom 
kommunen; en i Molpe ochen i 
Harrström. Dessa två är allmänna 
badstränder. 

Uppförs en badstrand på områ-
det behöver investeringar göras 
såsom markutfyllnad och anskaff-
ning av byggnader (omklädnings-
rum, bastu). Vid Storkorshamn 
finns sedan tidigare tillgång till 
rent dricksvatten, kommunal av-
loppsledning och ström.

Driftskostnaden torde ligga un-
gefär på 6000 €/år beroende på 
hur många byggnader och anlägg-
ningar som anläggs på området.

Ändringsbehov
Nämnden konstaterade att för 

att förbättra servicen och anlägga 
en badstrand vid Storkorshamn 
bör följande göras först:

- Ändring av avtal mellan 
Korsnäs kommun och Korsnäs fis-
kargille r.f.

- Arrendeavtal med Korsnäs 
samfällighet och Korsnäs kom-
mun.

- Ändring gällande strandgene-
ralplan med tillägg VV (område 
för badstrand)

- En planering över området, 
byggnader m.m.

Medborgarinitiativ om Storkorshamn
För den framtida utvecklingen 

av kommunen är det bra att ha 
ett flertal områden at välja mellan 
för kommuninvånarna när man 
önskar njuta av sol och bad under 
sommarmånaderna. I budgeten 
och ekonomiplanen 2021 – 2023 
finns inte reserverat resurser för 
ändring av generalplanen då det 
gäller områdesreserveringen för 
Storkorshamn eller resurser för 
investeringen. Den ekonomiska 
situationen för kommunen är de 
facto en stor utmaning under pla-
neperioden och uppföljningen av 
de ekonomiska åtgärderna som 
fullmäktige godkände 7.12.2020 
ger inte utrymme för tillägg till 
kostnaderna.

Kommunfullmäktige konstate-
rade 8.3.2021 att den nuvarande 
områdesreserveringen i general-
planen för Storkorshamn är om-
råde för fiskehamn och en even-
tuell omändring till kommunal 
simstrand förutsätter en ändring 
i generalplanen och att resurser 
till projektet saknas. Dessutom 
bör fiskehamnen bevaras som den 
är medan en eventuell badstrand 
i kyrkbyn bör placeras på annat 
ställe. Medborgarinitiativet är be-
svarat och färdig behandlat i och 
med detta.
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Lantbrukskansliet informerar
Om du är på väg in till lantbrukskansliet, ring före så 
jag är på plats. Tfn; 0400-419517. Jag jobbar på dis-
tans flera dagar i veckan. Post kan lämnas i postlådan 
vid kommungårdens huvudingång.
e-post christina.bengsen@kfem.fi  eller lantbruk@
kfem.fi (stödrätter och ansökningar)

Ansökan om jordbruksstöd 
Den samlade ansökan om jordbrukarstöd börjar i 
e-tjänsten sista veckan i april. Ansökan pågår till 15 
juni 2021. Pappersblanketter kan fås från lantbruk-
skansliet eller från livsmedelsverket.fi
Det är även dags att kontrollera arrendeavtalen och 
lämna in stödrättighetsöverföringar. Dessa kan du 
kontrollera i vipu-tjänsten under Gård. Ansökan om 
överföringar ska lämnas in senast 15.6.2021. 

Utehållningsförbud för fjäderfän har 
skärpts! 
För att hindra att fågelinfluensaviruset sprider sig 
måste fjäderfän och andra fåglar skyddas mot vilda 
fåglar under tiden 8.2.–31.5. Fåglarna ska antingen 
hållas inomhus eller så ska området där de vistas 
utomhus skyddas med till exempel ett tillräckligt tätt 
nät.
Noggrannare anvisningar finns på Livsmedelsverkets 
hemsidor, sök på utehållningsförbud (www.ruokavi-
rasto.fi). 

Registrering som djurhållare
Kommer du att skaffa djur eller har du upphört med 
djurhållningen?
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, nöt-
kreatur, växthushumlor, pälsdjur (mink, räv, sjubb) 
eller kamel- och hjortdjur. 
Registreringen ska du göra oberoende av antal djur 
och användningsändamål, gäller även hobby- och 
sällskapsdjur
Blanketterna och mer information finns på Livsmed-
elsverkets hemsidor. Blanketterna kan begäras och/
eller sända in blanketter som bilaga till e-posten 
lantbruk@kfem.fi. 

Växtskyddsexamen
Är din växtskyddsexamen i kraft? Växtskyddsexamen 
är giltig i 5 år.
Växtskyddsexamen är personlig och giltig i 5 år. Om 
din växtskyddsexamen har gått ut kan du ta provet 
på nätet eller kontakta lantbrukssällskapet för mera 
information. 
Samma växtskyddsexamen gäller för både åker och 
växthus och är giltigt i 5 år, men t.ex. i ProAgrias 
examen kan man välja om man vill att frågorna ska 
vara mera inriktade på växthusodling eller åkerod-
ling.
Här är materialet som man kan läsa inför växtskydd-
sexamen: https://tukes.fi/sv/vaxtskyddsmedel/
story_html5.html 
Här finns information och länk till ProAgrias 
växtskyddsexamen:  https://www.slf.fi/proagri-
as-elektroniska-vaxtskyddsexamen-finns-nu-ock-
sa-pa-svenska/
Finns också andra aktörer som har växtskyddsexa-
men på nätet, här t.ex. Berner Oy: https://kstutkinto.
fi/sv/valkommen/  

BEREDSKAP
Är gårdens beredskap i skick? Ifall Er gård skulle 
drabbas av t.ex. covid-19 är det bra om man i förväg 
har dokumenterat viktiga saker om gårdens skötsel, 
kolla in lantbrukssällskapets checklistor (gratis) och 
fyll i för er egen gård:

https://www.lantbrukssallskapet.fi/uppdatera-gar-
dens-checklista/ 

 
Kust-Österbottens samkommun / lantbrukskansliet i Korsnäs 
Christina Bengsén, landsbygdssekreterare, tfn 0400-419517
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Behandlade bygglov 
och åtgärdstillstånd

Tillsynsnämnden har vid sitt sammanträde 16.2.2021 beviljat föl-
jande ansökningar om bygglov och åtgärdstillstånd. 

Bygglov:
Byggherre  By, Rnr  Ändamål
Holtlund Stig  Edsvik 3:28  Maskinhall
Vestberg Tommy  Korsbäck 1:161  Inglasning av terrass
Laitinen Marjatta o Turo  Molpe 10:74  Tillbyggnad av fritidsbostad
Lågas Nina  Molpe 4:139  Ändring av fritidsbostad till  
  bostad + utvidgning  
Merikivi Juhani o Anna-Leena  Molpe 3:129  Gäststuga
  
Åtgärdstillstånd
Byggherre  By, Rnr  Ändamål
Tuure Susanne o Harry  Edsvik 1:48  Inglasning av terrass
Helenelund Bo  Helenelund 10:48  Värmebrunn
T Westbergs handelsträdgård öb Korsbäck 1:167  Solceller
Mannfolk Christina  Korsnäs 5:61  Värmebrunn
Sten Mikael  Korsnäs 14:61  Inglasning av terrass
Mitts Bjarne o Astrid  Molpe 1:302  Inglasning av terrass 
Stenman Kaj  Molpe 6:179  Avloppssystem
Vestblom Siv  Molpe 6:178  Avloppssystem

Anmälningsärenden
Byggherre  By, Rnr  Ändamål
Carling Ebba  Molpe 10:73  Lusthus 
Korpela Ville  Molpe 10:168  Förrådsbyggnad 
Ruusuvirta Sami  Molpe 56:2  Lusthus  
Svahn Sven  Molpe 10:209  Stocklada 

Rivningsanmälan
Byggherre  By, Rnr  Ändamål
Westerlund Katarina  Taklax 878:63  Bastubyggnad
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Två motioner inlämnades vid kommunfullmäk-
tigemötet 8.3.2021. 

Motionerna skickades vidare till kommunstyrelsen 
för vidare beredning.

Försäljning av hälsovårdscentralen i Malax
Marcus Nordmyr m.fl. föreslår i sin motion att 

Korsnäs säljer ut sin andel av hälsovårdscentralen 
i Malax. Ifall inte Malax kommun inte är villiga att 
inlösa byggnaden så bör den bjudas ut på fria mark-
naden.

Orsaken till försäljningen är att få in kapital för 
byggandet av nya Lärknäs för att undvika att ta upp 
mycket lån. År 2022 börjar dessutom kommunen 
ingå i Österbottens Välfärdsområde och är då inte 
längre är anordnare av hälsovårdstjänster.

Försäljning av aktiepost i Fab Molpe Strömmen
Roger Bergström motionerar om att Korsnäs kom-

mun bör sälja hela sin aktiepost i Fab Molpe Ström-
men, gärna till köpare som fritt kan engagera sig i det 
lokala näringslivet. Avyttringen av aktieposten kunde 
ske under Fab Molpe Strömmens nyemissionstid.

Enligt Roger Bergström medverkar kommunen via 
fastighetsbolaget i kommersiell verksamhetsutöv-
ning, som i bygdens befintliga näringsliv utmynnar 
i lokal kommersiell konkurrens, särskilt inom livs-
medelssektorn. Att medverka i en näringslivskon-
stellation, som snedvrider den lokala konkurrensen 
tillhör inte kommunens verksamhet. 

Penninginsatserna som kommunen placerar, sker 
dessutom utan avkastning och blir således en form 
av bidragsanslag. 

Motioner vid fullmäktigemötet

Planläggnings- 
översikt

Enligt Markanvändnings- 
och bygglagen ska kommunen 
minst en gång om året upprät-
ta en översikt över de planä-
renden som är eller under den 
närmaste tiden blir anhängiga 
i kommunen och förbundet 
på landskapsnivå. 

Kommunstyrelsen fastställde 
25.1.2021 årets planläggnings-
översikt. Planläggningsöversik-
ten kungörs på anslagstavlan 
och på kommunens hemsida.

Aktuella planer i Korsnäs
• Revidering av Molpe och 
Harrström delgeneralplaner
• Delgeneralplan för Molpe 
vindkraftspark
• Planläggning av Poikel vind-
kraftspark
• Planläggning av havsbase-
rad vindkraftspark
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Takreparationer och kultur på museiområdet
Vasstakläggning
I mars/april skördas vassen på Sanden och efter det 
ska vassen torka en tid. Vassen ska sedan användas 
som takmaterial på ladan på museiområdet. Malax-
Korsnäs medborgarinstitut ordnar två kurser i vår på 
museiområdet i Kyrkbyn. Den första kursen är ladutim-
ring 10-11.4.2021 kl 9-17 vardera dagen och den andra 
kursen är laduvasstak 15-16.5.2021 kl 9-17 vardera 
dagen. Kursledare är Torleif Westerholm. Övningsob-
jekt är ladan på museiområdet.
Under sommaren fortsätter takarbetena på rian. 

Dramaguidningar
I maj blir manuset klart för regelbundna dramaguid-
ningar vid Prästgårdsmuseet. Författaren och journa-
listen Anci Holm skriver manuset. Hon tar fram olika 
kända gestalter ur böckerna om Korsnäs församling 
och Korsnäs prästgård. Guidningarna ska även filmas. 

Utomhusgudstjänst
Även denna sommar kommer det att bli en utomhus-
gudstjänst med sång- och musikprogram vid Prästgård-
smuseet. Temat för predikan, som hålls av prosten Guy 
Kronqvist, kommer att vara ett udda människoöde.

Utställning
Sommarens utställningar består dels av tavlor av lokala 
konstnärer och dels av en utställning om urmakare 
Carl-Oskar Glasberg klockor, golvur, brandsprutor 
mm. Brandsprutorna fanns i byarna utmed hela den 
österbottniska kusten. Det är 200 år sedan urmakare 
Carl-Oskar Glasberg föddes. Forskare Keijo Peura 
kommer att närvara vid utställningens öppnande.

Styrelsen
Vid föreningens årsmöte 13.3.2021 avtackades fören-
ingens långvariga kassör Bengt Holtlund med tal och 
blommor. I hans ställe invaldes Jan-Erik Ravals till ny 
kassör. Föreningens styrelse består av ordförande 
Anita Ismark, viceordförande Mats Ståhl, sekreterare 
Pontus Westmalm, kassör Jan-Erik Ravals, medlem-
marna Benita Bernas, Janne Heikkilä, Guy Kronqvist 
och Roger Lindholm.
Verksamhetsgranskarna Roger Bergström och Boris 
Backholm återvaldes med Bengt Holtlund som ny 
ersättare.

Vi ser fram emot att få ta emot besökare i vårt unika 
museum i sommar med beaktande av gällande säker-
hetsföreskrifter.

Text: Anita Ismark
Foto:Keijo Peura

Korsnäsnejdens Pensionärer rf höll sitt årsmöte på 
Korsnäs bibliotek på söndag 14 mars. Mötet hölls som 
ett hybridmöte dels på distans via dator och dels med 
några personer fysiskt på plats. Det är väl det nya nor-
mala nu i pandemitider att mötas i små grupper och på 
distans via dator. 

Vid årsmötet diskuterades föreningens aktiviteter, som 
ju långt är beroende av pandemin och vaccinationstakten 
i år. I planen finns sommarteaterbesök, månadsträffar i 
samarbete med Malax-Korsnäs medborgarinstitut, resor 
och utfärder, IT-utbildning, program i de äldres vecka i 
oktober, olika utomhusaktiviteter bl.a. guidade vandring-
ar längs gruvleden och i december en pensionärsjulfest 
med musikprogram och god mat.

På mötet avtackades Gullvi Norras med tal och blom-
mor. Hon har varit föreningens sekreterare i många år. 
I hennes ställe invaldes Anna-Lena Kronqvist som åtog 
sig att vara sekreterare. Mötet avtackade också långvariga 
medlemmen Alef Ståhl med tal och blommor. I hans stäl-
le invaldes Håkan Häggblom som ny medlem i styrelsen. 

Övriga styrelsemedlemmar återvaldes. Styrelsen består 
i sin helhet av ordförande Anita Ismark, viceordförande 
Doris Stenholm, kassör Sven R Westergård, sekretera-
re Anna-Lena Kronqvist, medlemmarna Robert Mam-
relund, Boris Foxell och Håkan Häggblom. Boris Foxell 
återvaldes till resekoordinator. Till aktivitetskommittén 
återvaldes Anita Ismark, Doris Stenholm, Lisbeth Åker-
man och Jan-Erik Ravals. Till verksamhetsgranskare åter-
valdes Stig-Göran Lassas och Boris Backholm med Bengt 
Holtlund som ersättare. 

Medlemsavgiften fastställdes till 18 euro per medlem. 
Av medlemsavgiften betalas 14 euro till förbundet, som 
ger ut pensionärstidningen God Tid. Alla medlemmar er-
håller God Tid som utkommer med 10 nummer per år.

Vill du bli medlem är det bara att kontakta någon i sty-
relsen.

Årsmötet fick en festlig avslutning då viceordföranden 
Doris Stenholm bjöd på kaffe med en mycket god hemba-
kad tårta med anledning av ordförandens 70 års dag.

Korsnäsnejdens Pensionärer ser fram emot sommar- och höstaktiviteter
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Sedan i somras erbjuder Molpe-företaget West Coast 
Rib Charter som första företag i Österbotten båtutflyk-
ter med ribbåt. Nu kan företaget även erbjuda havsut-
flykter under vinterhalvåret, tack vare sin senaste inves-
tering – en hydrokopter.

Bakom företaget står Joakim Nygård och Maria Sten-
backa, både med gedigen erfarenhet av skärgården och 
båtliv. Målgrupperna omfattar både turister, lokalbefolk-
ning, företag och organisationer och man samarbetar 
med andra lokala företag för att kunna erbjuda helhets-
lösningar med måltider, bastu och även övernattningar 
och olika skräddarsydda utflykter enligt kundernas egna 
önskemål.  

Vid sidan av ribbåten, en nio meter lång Parker 900 
Baltic som drivs av två utombordare på 275 hästkrafter 
vardera och har en maxfart på omkring 53 knop, finns nu 
alltså också en hydrokopter i företagets flotta.

– Eftersom vi trivs så bra med vår företagsverksamhet 
och den livsstil det innebär – trots mycket jobb – ville vi 
försöka göra det till en året runt-verksamhet, förklarar 
Nygård. Snöskotersafari är ett beprövat koncept i trakten 
sedan tidigare, men betydligt mer väder- och snöbero-
ende. En hydrokopter kändes därför som ett säkrare kort 
– med en sådan kan man dessutom färdas på ett helt an-
nat vis i skärgården, utan att behöva oroa sig för isläget, 
fortsätter han.

De första diskussionerna om investeringen fördes re-
dan i somras, och därefter följde en lång process där fler-
talet parter har bidragit med expertkunskap.

– Kjell Nydahl, direktör för företagstjänster på VASEK, 
har fungerat som vårt allmänna bollplank och har också 

West Coast Rib Charter satsar vidare – West Coast Rib Charter satsar vidare – 
nu på hydrokoptercharternu på hydrokoptercharter

hjälpt oss med ansökan om investeringsstöd. Via Viexpo 
fick vi kontakt med Finsk-Ryska handelskammaren samt 
konsultbyrån Export Maker i Jyväskylä, med kontor också 
i St. Petersburg, som också har bistått oss i processen, 
berättar Nygård.

Hydrokoptern, som är tillverkad i Sibirien, är av model-
len Sever 750K och det enda exemplaret som hittills sålts 
till Finland. Farkosten är försedd med en 430 hästkrafter 
stor V8 Chevrolet-motor och är registrerad för tio perso-
ner, det vill säga nio passagerare och chaufför.

Från den uppvärmda hydrokopterhytten får man upp-
leva skärgården klädd i vinterskrud, och flera färdiga ut-
flyktspaket finns redan att välja på för den som vill upp-
leva något alldeles extra. Hit hör bland annat utfärd till 
Fäliskär (Rönnskär) med vinterfiske och sälspaning, bas-
tu, vinterbad och finsk tapas vid havsbastun Stormlyktan 
samt Fredags After Work-tur till Bockörens båthus.

Investeringsplaner i ditt företag? Kontakta 
VASEKs företagsrådgivning, vi hjälper till 
– konfidentiellt och kostnadsfritt!
www.vasek.fi 

Direktör för företagstjänster
Kjell Nydahl
kjell.nydahl@vasek.fi
050 3682686
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MISSA INTE

Påskjakten
1-5.4.2021

Leta QR-koder i Korsnäs kommun!
Scanna koderna för att ha chans att vinna någon av

alla fina vinster som kommer att lottas ut!

Instruktioner och mer information på Korsnäs kommuns sociala medier och på:
www.mojligheternaskorsnas.wordpress.com

#möjligheternaskorsnäs

De fina vinsterna i påskjakten sponsras av:
Alexandra's hår, Bistro Korsnäs,

Dermosil, In Pampas, Janina Hannus Avon cosmetics,
K-Ceramics, Korsnäs Blomster- och Begravningstjänst,

Korsnäs Handelsträdgård, Maritima, MaskrosStina, MB-Produkt,
Mr. Motors Korsnäs, Polkuped, Protein & Biceps,

Salong Må Bra, Skärgårdens Skatter, Sofia’s muskelfix,
Strand-Mölle, West Coast Rib Charter och White Rose Design

Stort TACK till alla företagare
som bidragit med vinster till den kommande påskjakten!
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Påskskoj på
 Waterloo

Kom och hälsa på påskharen och
påskkycklingen på Waterloo!

 Sagorunda om den lilla
påskkärringen. 

Kanske du även hittar harens
och kycklingens gömma?

Lördag 3.4.2021

Klockan 10.00-12.00

Kom ihåg att hålla
avstånd!

#MÖJL IGHETERNASKORSNÄS

GRUVTROLLETS 

HEMLIGA PROMENAD 

 

TUR I LOTTERIDRAGNINGEN HADE:  

NELLIE HÖSTMAN 

JURYNS FAVORIT VAR SKAPAD AV: 

ELVIRA SÖDERGRAN 

VINNARNA BELÖNAS 
MED VARSITT PRESENTKORT TILL 

WEST COAST RIB CHARTER (VÄRDE: 100 €) 

JURYNS FAVORIT KOMMER I ORIGINAL 
ELLER BEARBETAD VERSION ATT ANVÄNDAS I

MARKNADSFÖRINGEN AV GRUVOMRÅDET.
 

JURYN BESTOD AV: 
MARIA STENBACKA, NADJA SÖDERHOLM & SUSANNA RÅHOLM 

STORT GRATTIS TILL VINNARNA I 
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Tisdagar kl. 13-18.00 vid gruvområdet.  
Insamling av kläder och husgeråd.  

Loppis, stort utbud till billiga priser. 
Vidareförmedling av gamla glasögon.  
Obs! 

• Ge bara sådant som är helt, rent och fläckfritt.  
• Möbler, bandad musik eller filmer mottages inte.  
• På loppissidan kan vi bara ta emot kontant betalning.  

 

 
Arrangör: Korsnäs församling 

För mera information kontakta: 
Hanna Hofman               
0444101825, 
hanna.hofman@evl.fi eller 
Anna-Mi Björkqvist,                       
050 3638056.  

Denna insamlingsperiod 
pågår till 4.5.2021. 

Arrangör: Korsnäs församling 
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Bibliotekets påsk:
Biblioteket är öppet på skärtorsdagen 1.4. kl 
12-16 Följande öppethållning är tisdag 6.4. 
kl. 12-16 Bokbussen kör som vanligt i påsk-
veckan.
30.4. stänger biblioteket kl 16. Dag före helg.

Ta en titt på bibliotekets påskfönster när du 
promenerar förbi!
Kerstin Westmalm målar påskägg enligt rysk 
tradition inför påsken och ställer ut sina alster 
i bibliotekets påskfönster.
Vill du själv måla påskägg och få tips om hur 
du kan göra? Kerstin och Pontus Westmalm 
har gjort en instruktionsfilm som du kan titta 
på i bibliotekets youtubekanal och facebook 
och få inspiration.

Pontus Westmalm läser klassiska sagor på 
dialekt, tema påsk!
Kolla bibliotekets facebook och youtube.

Utställning i mars
Gruvtrollen från sportlovet är utställda i bibli-
oteket till och med 31.3.

GRUVTROLLETS HEMLIGA PROMENAD

- JURYNS FAVORIT -

SKAPAD AV ELVIRA SÖDERGRAN

Fredrikabiblioteken
Fredrikabiblioteken finns nu på adressen 
www.fredrika.finna.fi.
Lånekortsnummer och PIN-kod är samma 
som tidigare. Kontakta biblioteket om det 
uppstår problem. Försäkra dig om att du 
väljer Korsnäs bibliotek ur drop-menyn när 
du ska logga in!

Läsveckan
Korsnäs bibliotek deltar i Läsveckan 5-11.4. 
Devisen är Läsning är en medborgarfärdig-
het!
Arrangeras årligen av Läscentrum. 
Se veckans program på bibliotekets Facebook 
och delta även du! Berätta om dina läsvanor!

Utställning i april
Eleverna i Bildkonstskolan vid Malax-Korsnäs 
MI ställer ut sina konstverk i april. Öppning 
13.4, visas månaden till slut. Ledare Mia Gull.
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till uppsägningar. Därför startar vi upp Stop Cancer-insamlingen 
igen. Vi vänder oss till människor, företag och samfund, så 
att de än en gång räcker ut en hjälpande hand för att stöda 
Österbottens Cancerförenings verksamhet, vädjar Suoranta.

Insamlingsmålen för Österbottens Cancerförenings Stop Syöpä 
– Stop Cancer -insamling är enligt Suoranta de samma som 
under våren: Cancerpatienternas psykosociala och ekonomiska 
stöd, den palliativa hemsjukvården i regionerna, samt 
krisarbetet för cancerpatienter och deras anhöriga.RLIGARE 
INFORMATION:
Verksamhetsledare Markku Suoranta, tel. 0500 560 151
Ordförande för Malax-Korsnäs cancerklubb Kerstin Knip, tel. 
050 536 0832

Österbottens Cancerförening är en patient- och 
hälsoorganisation grundad år 1956, vars uppgift 
är att förebygga cancer och stödja och rehabilitera 
cancerpatienter och deras närstående. Vi vill 
främja välbefinnandet hos både de insjuknade och 
deras närstående. Vi stöder även vetenskaplig 
cancerforskning. Föreningen är medlem i 
Cancerföreningen i Finland och en del av 
Cancerorganisationerna. Föreningen har verksamhet 
i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta 
Österbotten.
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Under tiden 1.2.2020-30.6.2021 pågår Österbottens Cancerförenings insamling Stop Cancer 2021. 
Insamlingen sker inom föreningens verksamhetsområde och de insamlade medlen kommer helt 
och hållet att användas för cancerarbete i Österbotten. Nu startar den också på nytt i Korsnäs och 
Malax. Första försöket var i mars 2020 men det slutade med corona.
 
I Korsnäs och Malax kommer största delen av de insamlade medlen att användas för fortsatt palliativ vård 
i livets slutskede. På området fungerar också en underavdelning för cancerföreningen, Malax-Korsnäs 
Cancerklubb. Klubben erbjuder både kamratstöd och rekreation för de som är drabbade och deras 
närmaste.

Palliativa vårdverksamheten startade år 2011 då Österbottens Cancerförening anställde en sjukskötare, 
för närvarande Yvonne Wikström, med ansvar för vården.  Detta sker som ett samarbetsprojekt med 
samkommunen K5, och målsättningen är att cancerpatienter skall kunna få möjlighet till vård hemma 
så långt det är möjligt.  Vi arbetar för att detta kan fortsätta även i samarbete med Österbottens 
välfärdsområde.
 
Korsnäsbor och Malaxbor kan delta i insamlingen med bankgiro som delas ut till varje hem i slutet av 
mars (veckorna 12-13) eller via internet www.stopcancer.fi/donera, man kan också donera via MobilePay 
till lokala insamlingsnummer 56114. 

Distribution av bankgiron till alla Malax- och Korsnäshem sköts av lokala cancerklubben med ordförande 
Kerstin Knip i spetsen.

Allmänt om Stop Cancer -insamlingen 
Stop Cancer-insamlingen, som stoppades av corona-utbrottet, startar igen

Stop Cancer-insamling i Malax-Korsnäs

På grund av pandemirestriktionerna tvingades Österbottens 
Cancerförening avbryta sin Stop Syöpä – Stop Cancer 
-insamling genast då man kommit igång i februari. Ny tänker 
föreningen starta upp insamlingen igen, eftersom coronaläget 
har ökat cancerpatienternas utmaningar, och hotar de avgiftsfria 
tjänster som erbjuds.

Ett gott liv trots cancer är Cancerföreningens målsättning, även 
under coronatiden. Människor insjuknar i samma grad som 
förut, och situationen för den insjuknade och de närstående är 
precis lika allvarlig som tidigare. Utmaningarna är nu dock flera.

– Man kan rentav säga att coronan har lyft den insjuknades 
utmaningar till en ny nivå. Det är svårare att träffa anhöriga, 
man vågar kanske inte åka på undersökningar och behandlingar 
som förr, och den ekonomiska biten är tuff, säger Österbottens 
Cancerförenings verksamhetsledare Markku Suoranta.

Också Österbottens Cancerförening står inför ekonomiska 
realiteter. Läget är utmanande eftersom föreningens verksamhet 
och avgiftsfria tjänster för cancerpatienter och deras närstående 
har alltid grundat sig på en stark egen finansiering och 
medelsanskaffning, ”talkoanda”, och en vilja att göra något gott 
för dem i en svår livssituation. Insamlingen som körde igång i 
februari torkade dessvärre in på grund av coronarestriktionerna. 
Dessutom hotar STEA, som delar ut understöd från Veikkaus 
vinstmedel till tredje sektorns aktörer, att minska sin 
finansiering.

– Ifall inkomsterna minskar tvingas vi eventuellt att skära ner i 
tjänsteutbudet, permittera vår yrkespersonal eller till och med ta 
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Coronapandemin ställde till det igen. Det blev 
ju träningsförbud inomhus för seniorerna, så då 
blev det att ta till plan B. Mirza skottade snön av 
träningsplan och där har vi kunnat ordna träning. 
Vi måste ju dock följa rekommendationerna och 
träna i små grupper. Underlaget är inte heller det 
bästa  med snö och stundvis hal is. Träningarna 
blir då tyvärr inte så bra som de skulle behöva 
denna tid på året. 

Vi har också lyckats ordna en träningstur/vecka på 
Elisa Stadion i Vasa där det finns just det konst-
gräs som vi tyvärr saknar. Deltagarantalet har 
dock varit bra, ungefär 20 spelare har deltagit. 
Bland dem finns nu också flera unga pojkar från 
Korsnäs. Det tycker jag är lovande. Ett par spelare 
är ännu på ingång och en målvakt har vi fått tag i 
också, så det blir nog bra det här också i år.

Korsnäs FF 
Uppdatering av vårens aktiviteter

Mathias Backholm meddelade att coronapandemin 
också stoppade juniorernas träningar, men att de 
inom några dagar skall starta träningar utomhus 
igen. Han sade också att fyra juniorlag är anmälda/
skall anmälas i seriespel i år. Så det blir nog liv på 
idrottsplanen också i år.

Lottförsäljningen fortgår ännu cirka en månad. Så 
har ni inte redan köpt lotter gör det nu!!

Börje Maars
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Korsnäs församling informerar
Församlingens gruppverksamhet är pausad åtminstone fram till 31.3.2021. 
Vi är anträffbara även om verksamheten just nu är inhiberad. Vi pratar gärna i telefon! 

Stickasockor till dagisar och skolor i kommunen mottages gärna. De delas ut via diakonin.

Gudstjänsterna
Gudstjänsterna kan avlyssnas via internet. 

https://www.korsnasforsamling.fi/ 
Sö. 21.3. Gudstjänst, Janne Heikkilä, Deseré 

Granholm (tillgänglig från kl. 16) 
Sö 28.3 Gudstjänst, Janne Heikkilä, Deseré 

Granholm (tillgänglig från kl. 16) 
Ps. även passionsandakter kommer att sändas 

ut, se hemsidan för mera info!

Påsken
Obs! Påsken är ännu oklar, då rådande begräns-

ningar gäller till 31.3 men se nedan för ett evene-
mang som ordnas utomhus vid församlingshemmet 
på påskdagen, 4.4 mellan kl. 13-15. Tanken är att 
man kommer då det passar under denna tid och går 
tillsammans med sin familj, och på så sätt sprider ut 
sig så att inga större samlingar bildas.

DIN SLANT BEHÖVS!
Gemensamt Ansvar insamlingen pågår! Skänk 
en slant och var med och hjälpa fattiga pensio-

närer i Korsnäs, i Finland och ute i världen! 

På konto: Aktia FI 82 4055 0010 4148 41 
Nordea: FI 16 2089 1800 0067 75  
Pohjola Bank: FI 14 5000 0120 2362 28  
Ange som referensnummer 305307, så kopplas 
pengarna till Korsnäs församling 
Mobile Pay: 830 25 
Direkt via: www.gemensamtansvar.fi/korsnas

Insamlingen har insamlingstillstånd: 
RA-2020 639

TACK FÖR DITT BIDRAG!

Påskevenemang till förmån för 
Gemensamt Ansvar

Frågerunda runt kyrkan och församlingshem-
met, korvgrillning, kaffe- och saftbjudning. 
Alla barn får rita en teckning hemma och ta 
med den. Temat är ”detta tycker jag om, detta 
tycker jag är viktigt” I utbyte får man snurra lyc-
kohjulet, och få en liten gåva. Temat har valts 
med tanke på att Jesus förde en ständig kamp 
för det goda.

VÄLKOMNA!

Varje år är det olika insamlingsända-
mål. I år riktas insamlingen till de  

mest fattiga och utsatta äldre.

Diakonrutan
Vi är just nu mitt inne i fastan, och många förknippar det med ett förbud mot godsaker, som de flesta ändå inte 
följer. Fastan blir således något som känns övermäktig och tråkig för de flesta. Men om vi istället skulle fokusera 
på det väsentliga i livet under denna tid? Jag tror även att Gud vill det. Han är mera mån om att vi skall bry oss 
om varandra, än om vi äter en bulle (eller flera). Därför tycker jag om fastekalendern som gjorts av den evang-
elisk-lutherska kyrkan i Finland och finns på vår hemsida och på Instagram. Just idag (i skrivandets stund) står 
det: ”ordna kryddhyllan i köket”. Kan det faktiskt vara tillräckligt för en dag kanske någon frågar sig?
 Jo, jag tror faktiskt att vi bör bli bättre på att uppskatta de små framstegen som vi gör. Tänk vilken fröjd det 
är när vi öppnar och ser en städad kryddhylla/låda och med den känslan i magen tror jag även att det inverkar 
på att vi blir gladare och bemöter våra medmänniskor på ett bättre sätt. Så precis som Guy säger här i artikeln 
behöver jag och kanske många av er andra Kåschongar (och andra) också bli bättre på att uppskatta att vi 
nådde trädtopparna, även om vi siktade mot stjärnorna. Vi tänkte oss ett helt städat hus, men vi kom bara till 
kryddhyllan. Vi bör öva oss på att då öppna kryddhyllan och klappa oss på axeln när vi ser att det är städat och 
fint, istället för att se på allt som fortfarande är ogjort. 
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Guy Kronqvist trivs på vägen
Har du blivit omkörd när du är ute och cyklar av 

en annan cyklist som ser ut att orka fortsätta hur 
långt som helst? Ja, sannolikheten för att det var 
Guy är hög, för han trivs när det går undan. Fort 
har även åren gått sedan han blev pensionär, 2018, 
efter att ha fungerat som kyrkoherde i Korsnäs i 
över 30 års tid. Guy är uppvuxen i Purmo (Peder-
söre) och kände mycket dåligt till Korsnäs innan 
han började arbeta i församlingen 1982. När han 
fick höra om tjänsten diskuterade han med en 
präst som han kände, Rafael Järnström, som tidi-
gare arbetat i Korsnäs församling, som lovordade 
Korsnäs.

Guys första intryck av Korsnäs var att det var en myck-
et välmående kommun på 1980-talet. Det gick bra för 
pälsnäringen och många byggde hus och även försam-
lingslivet blomstrade. Han skiner upp när han talar om 
80-talets glansperiod och ger några exempel: när Silver-
gruppen samlades i församlingshemmet var det fullsatt, 
utfärder behövde ordnas med två, eller åtminstone med 
den största bussen som fanns och det fanns ofta personer 
på väntelistan. Till en familjegudstjänst på påsk kom cirka 
200 personer. Men, poängterar han- det fanns fler barn då 
också. Han brukade döpa cirka 30 barn i året, till skillnad 
mot dagens siffror som rör sig under tio. 

Den som känner till Guy vet att det inte bara är med 
cykeln som Guy gillar att susa runt, utan han har även ett 
stort intresse för bussar. Bussintresset föddes redan i ton-
åren. Han minns att han och ett par andra kamrater bruka-
de sitta och tala med skolbusschauffören, på vägen till den 

kommunala försöksmellanskolan. År 2002 fattade Guy 
beslutet att ta busskörkort och tog ett halvår tjänstledigt, 
för att kunna studera vid Jalasjärvi yrkeskurscentral. 
(Dagens system med kurser vid YA för att blir chaufför 
fanns inte då). Sedan dess har Guy kört många hjälp-
sändningar för Baltikumvännerna. Han har även ordnat 
många hemliga resor. Nu som pensionär fortsätter han 
att vikariera som skolbusschaufför. Han tycker att det går 
bra att skjutsa högstadieelever och poängterar att det är 
viktigt att ungdomarna bemöts artigt och med respekt.

Förhållande till kyrkan och fastan
Vi är just nu mitt inne i fastan och påsken är en stor 

kristen högtid. Vilka tankar har då Guy i förhållande till 
fastan och påsken? Guy upplever fastan som en tid av 
eftertanke, en tid då man kan tänka efter lite extra vad 
som är viktigt i livet. Guy lyfter fram påsken som en hög-
tid då Jesu kamp för det goda konkretiseras. Påsken är 
för honom alltså större än enbart det att Jesus dog och 
uppstod. Guy sörjer dock över att påsken har sekularise-
rats och tagits över av marknadskrafter. Han slår ett slag 
för fastekalendern som gjorts av den evangelisk-luther-
ska kyrkan i vårt land och som bland annat publicerats 
på församlingens hemsida och dyker upp på Instagram. 
Där finns många poänger för hur man kan göra fasteti-
den till en tid av eftertanke. Tid att tänka efter mera finns 
väl för många just nu när Corona ställer sig i vägen för 
mycket?

Guy hoppas att denna nedstängning inte gör att folk 
glömmer kyrkan och han säger att man kan hoppas och 
be att folk har saknat möjligheterna till att träffas så 
mycket att de hittar tillbaka till församlingens verksam-
het när läget normaliseras- för där finns trevlig gemen-
skap poängterar han. Guy betonar att det är viktigt att vi 
organisatörer funderar över vad som behövs och hur vi 
informerar för att nå ut med vad som är på gång. 

Slutligen kan vi konstatera att Guy trivs med att vara 
pensionär, och att inte behöva prestera varje dag. Att 
jobba nu och då passar honom bra. Han hoppas att han 
skall få ha hälsan i behåll så länge som möjligt, samtidigt 
som han är medveten om att livet inte är oändligt. Ef-
ter tre år som pensionär så framhåller han vikten av att 
inte isolera sig permanent när man blir pensionär. Det är 
viktigt att hitta meningsfull sysselsättning och att sköta 
om sin hälsa och sina relationer. Han har ett inre motto 
som han delar med sig av: ”sikta mot stjärnorna, men var 
nöjd om du når trädtopparna”.

Korsline, rullade troligen mellan åren 1987-2007 
runt i kommunen och Finland. Årsmodellen var 
1971.
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Möten

Korsnäs 4H håller årsmöte måndagen den 29.3 kl. 
19.00 via Teams. Deltagarna ombeds anmäla sig 
senast 29.3 kl. 18.00 för att få inbjudan till Teams. 
Anmäl om deltagande till petra.sundholm@fs4h.fi. 
Stadgeenliga ärenden. Välkomna!

Harrström ungdoms- och hembygdsförening r.f.
håller årsmöte onsdag 7.4.2021, kl.18.30!

Mötet hålls denna gång digitalt, stadgeenliga ärenden.
Kom med på årsmötet och diskutera föreningens verksamhet!

Anmälan till sofia.m-b@hotmail.com 
eller tfn 0407185853.

ÅRSMÖTE
Svenska kvinnoförbundet i Korsnäs r.f håller årsmöte 
söndagen den 28.3 kl 18:30. Årsmötet gästas av 
förbundsordförande Anita Westerholm som berättar 
om aktuella ärenden inför kommunalvalet. Även 
SFP:s kommunalvalskandidater med intresse för 
jämställdhetsfrågor deltar i årsmötet. 

Årsmötet arrangeras virtuellt via ZOOM. Anmäl dig 
senast den 26.3 till ann-sofi@brand-sofi.fi med namn 
och e-post för att erhålla länk för deltagande i 
årsmötet.

Nya och gamla medlemmar, varmt välkomna med! Understödsföreningen för Molpe By r.f. håller 
årsmöte onsdag 14.4 kl. 18.30 på Fia’s Inn. 
 

- Stadgeenliga ärenden.  

- Beslut om fullmakt för placeringar 

Årsmötet hålls som vanligt möte bara 
restriktionerna efter påsk tillåter. 

Välkomna! 

Understödsföreningens styrelse 

Stipendium ur  
Johan Enbergs minnesfond

Understödsföreningen för Molpe ny r.f. är en 
förening grundad 2013 med syfte att stöda 
utveckling och trivsel i Molpe by, värna om 
byns traditioner, och främja inflyttning. Fören-
ingen förvaltar också bland annat namnfonder.

Understödsföreningen för Molpe by ledig-
anslår nu att sökas, ett stipendium ur Johan 
Enbergs minnesfond. Den sökande ska vara en 
ungdom i åldern 15-30 år och bosatt i Molpe, 
eller med rötterna i Molpe. Stipendiet ges till 
en ungdom som utövar musik, idrott eller bild-
konst och vars framsteg inom området är beak-
tansvärda eller vars prestationer inom området 
är beaktansvärda.

En fritt formulerad ansökan på max 250 ord 
sänds till stodmolpe@gmail.com senast måndag 
12.4.2021.

Styrelsen för understödsföreningen  
för Molpe by r.f.

 

 
Svenska folkpartiet i Korsnäs r.f. 

håller digitalt årsmöte söndag 18.4.2021, kl. 19. 
 Stadgeenliga ärenden, dock uppstart av förnyandet av stadgorna  

särskilt möjligheten till digitalt deltagande i föreningens möten. 
 

Riksdagsledamöter Anders Norrback och Mikko Ollikainen deltar! 
Anmäl ditt deltagande till sofia.m-b@hotmail.com så får du en länk till mötet. 

Ta kontakt per telefon, tfn 0407185853 on du inte kan delta digitalt. 
Välkommen med! 
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FÖRSLAG:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
KONTAKTUPPGIFTER (Uppges endast om du vill delta i utlottningen):
Namn:
______________________________________________________________________
Telefon:
______________________________________________________________________
E-post:
______________________________________________________________________

Den nuvarande Kommungården 
har idag en central och synlig plats i Korsnäs kby. 

 
Tack vare det centrala läget, har området potential att utvecklas till något

attraktivt, intressant och tilltalande. 
 

Då Kommungården byter adress blir platsen tillgänglig för annat och därför
vill vi nu veta vad just Du tycker att området kunde användas till!

 
Du kan bidra anonymt med dina idéer via

www.mojligheternaskorsnas.wordpress.com
Om du vill vara med i utlottningen av fina priser, 

vänligen uppge dina kontaktuppgifter.
 

Du kan också fylla i blanketten här nere och lägga den i 
Kommungårdens postlåda eller posta den till 

Korsnäs Kommun, Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs. 
 

Dina förslag och goda idéer vill vi ha senast 9.4.2021.

VILKEN ÄR DIN IDÉ?
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Vi söker semestervikarier till äldreomsorgen i Korsnäs 
kommun inför sommaren 2021.

Semestervikarier

Semestervikarier behövs inom hemservice och natt-
patrullen samt till Lärknäs serviceboende. Vi söker 
sjukskötare och närvårdare för tiden juni-augusti 2021. 
Arbetstiden är hel- eller deltid och arbetet består av skif-
tesarbete.
Meddela ditt intresse senast 2.4.2021 till;  
Äldreomsorgsledare Marina Westerlund, tel 050-5529621, 
marina.westerlund@korsnas.fi eller enhetsledare Johanna 
Juthborg tel 050-5987010, johanna.juthborg@korsnas.fi.

Korsnäs kommun

PARKARBETARE TILL BEGRAVNINGS-
PLAN/FÖRSAMLINGSHEM
Vill du komma och sommarjobba hos oss?
Det handlar främst om gräsklippning och gräsröj-
ning men även om annat utearbete såsom ogräsrensning 
och krattande av grusgångar och dylikt.
Även städning av kyrka och församlingshem kan bli aktu-
ellt.
Du bör helst var född 2004 eller tidigare och kunna 
arbeta självständigt.  Maila i så fall oss och uppge under 
vilken tid du kan arbeta och om du eventuellt har arbetat 
tidigare med motsvarande arbete.
Din ansökan sänder du till :  korsnas.pastorskansli@evl.fi 
senast 16.4.2021

Bidragsansökningar
Biblioteks-, kultur- och fritidssektionens 
bidrag till föreningar och enskilda lediganslås 
att sökas senast 12.4.2021. 
Följande aktörer kan beviljas bidrag:
• ungdomsföreningar för verksamheten
• ungdomsföreningar för föreningshuset
• idrottsföreningar för verksamheten
• föreningar för museiverksamhet
• föreningar och enskilda för kulturverk-

samhet

Ansökningsblankett finns att skriva ut på 
www.korsnas.fi, pappersblankett kan hämtas i 
biblioteket Ansökan och de bilagor som finns 
tillgängliga, lämnas in i pappersform till bibli-
oteket eller kommunkansliet senast måndag 
12.4.2021 kl. 16.00. Handlingarna kan komplet-
teras senare och sektionen följer de undantag 
som gäller på grund av pandemin. 
Sektionen håller preliminärt sammanträde 
6.5.2021 för att bland annat behandla bidrags-
ansökningarna.

Coronainfo för föreningar
Information från Föreningsresursen
”Hur ska vi göra nu ... information om vad du 
och din förening ska tänka på angående corona:
Den temporära lagen tillåter föreningar att 
senast den 30.6.2021 ordna sina föreningsmöten 
(höstmöte, vårmöte eller årsmöte) också genom 
deltagande på distans och med hjälp av ombud 
eller andra deltagare som får fullmakter. Normalt 
måste föreningens stadgar tillåta deltagande per 
post eller distans eller genom fullmakter till för-
eningsmöten.[..]

Den tillfälliga lagen som var i kraft i fjol till och 
med 30.9.2020 gäller inte längre och förenings-
mötet kan inte uppskjutas för tillfället.”

Kungörelse

Glad Påsk!
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Självbetjäning från Wäxthuset på KHTSjälvbetjäning från Wäxthuset på KHT
I påskveckan startar vi upp självbetjäningen med 
penseer i Wäxthuset utanför vår kontorsbyggnad. 

Öppet dygnet runt!
Senare under våren finns övriga sommarblommor, 
tomatplantor, gurkplantor, paprikaplantor, chili etc på 
samma plats. 

Följ gärna vår uppdatering på Facebook och skylten vid 
byavägen.

Vid frågor kontakta Lis-Britt 0500-261003.

Korsnäs Handelsträdgård
Kyrkobyvägen 55, Korsnäs

 
 

Välkommen till mångsidiga OSTROCENTER! 

20,90€ 

Stor urvall av 
Sievi arbetskor 

Nu har årets trädgårdsmylla anlänt! 
SERLA XXL HUSHÅLLSPAPPER  WC-PAPPER  

12,90€ 



28

KORSNÄSKORSNÄSNyttNytt
K

o
m

m
u

n
a
l
va

l
s
a
n

n
o
n

s
 

Med kommunalvalet framflyttat till 13.6.2021 fortsätter arbetet med kandidatrekrytering för SFP:s 
lokalavdelning i Korsnäs. Vi vill fylla vår lista med kandidater som representerar så många som möjligt av 
er väljare på bästa sätt. Tillsammans med våra olikheter, kunskaper och erfarenheter kan vi fortsätta göra 
Svenska folkpartiet till det trygga och ansvarsfulla partiet i Korsnäs.  
Under senaste fullmäktigeperiod har SFP i Korsnäs gjort beslut om och utvecklat bland annat försörjningen 
av klart och rent vatten, rustat upp Korsnäs Arena, gjort trafiksäkerhetsåtgärder vid skolor, fått ny 
beläggning på Strandvägen, startat upp nybyggnad av Lärknas, startat upp projektet Möjligheternas 
Korsnäs och mycket mer.
Här nedan finns kandidatbuketten inför kommunalvalet per 12.3.2021. Stort tack till alla er som hittills 
valt att bli kandidat för SFP i Korsnäs! 
Är kanske du som läser det här en av dem som kompletterar vår kandidatlista? Välkommen att ta kontakt 
med Lars-Erik Holmblad eller Sofia Mitts-Björkblom.

SFP i 
Korsnäs

Sven-Erik BernasSven-Erik Bernas Jens BjurbäckJens Bjurbäck Niclas BjörkqvistNiclas Björkqvist Johnny FranzénJohnny Franzén

Mirza HodzicMirza Hodzic Johan Holm-RosbäckJohan Holm-Rosbäck Lars-Erik HolmbladLars-Erik Holmblad Katarina HolmkvistKatarina Holmkvist

Ann-Charlott HoltlundAnn-Charlott Holtlund Camilla HäggdahlCamilla Häggdahl Mikael HäggdahlMikael Häggdahl Johanna JuthborgJohanna Juthborg
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Anna-Lena KronqvistAnna-Lena Kronqvist Dan LindströmDan Lindström Lars-Erik MannfolkLars-Erik Mannfolk René MichelssonRené Michelsson

Sofia Mitts-BjörkblomSofia Mitts-Björkblom Que NguyenQue Nguyen Mikael KA NordmyrMikael KA Nordmyr Thomas RamstedtThomas Ramstedt

Camilla RibackaCamilla Ribacka Dan-Anders RosendahlDan-Anders Rosendahl Håkan WesterHåkan Wester

Amanda ÅkerstenAmanda Åkersten Tina ÖstlingTina Östling

Kim SebbasKim Sebbas

Är det du ?Är det du ?Katarina Wester-BergmanKatarina Wester-Bergman

Är det du ?Är det du ? Är det du ?Är det du ? Är det du ?Är det du ?
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Kuulun niihin ihmisiin, joista tietyt asiat olivat parem-
min ennen. Yksi sellainen asia on kuntavaalien aiempi 
ajankohta, jolloin kuntavaalit olivat syksyllä ja toimikausi 
vaihtui vuoden vaihteessa. Ajatukseni voi johtua siitä, että 
työskentelen läheisesti luottamushenkilöiden kanssa, tai 
ehkä siitä, että saatan toisinaan olla vähän hajamielinen, 
tai sitten se on vain vanha, pinttynyt tapa ajatella. Mut-
ta siitä huolimatta on mielestäni selvää ja ennen kaikkea 
yksinkertaisempaa muistaa, kun toimikauden vaihtumi-
nen sijoittuu yksiin vuoden vaihtumisen kanssa. Vähän 
niin kuin uusi vuosi symbolisoi edessä olevaa pitkää riviä 
käyttömättömiä päiviä, jotka muutetaan konkreettiseksi 
toiminnaksi, niin vastavalitut valtuuston jäsenet voivat 
ottaa vastaan uuden kuntavuoden ja suunnitella, mihin 
tähtäävät nelivuotiskaudellaan.

Viime toimikauden vaihtuminen 2017 oli se, jolloin 
ensimmäistä kertaa vaihdoimme kautta touko-kesäkuun 
vaihteessa. Silloin istuva valtuustojoukko sai myös 5 kuu-
kauden jatkoajan. Sen sijaan, että valtuusto olisi päättänyt 
toimikautensa joulukuussa 2016, se sai jatkaa aina touko-
kuuhun 2017 saakka.  Silloin ei ollut niin paljon puhet-
ta kuntavaalien siirtämisen demokraattisista ongelmista 
kuin on ollut tänä keväänä. Mielestäni Siv Sandberg nosti 
radiokeskustelussa esiin hyvin ansiokkaasti suomalaisen 
vaalijärjestelmän erään ulottuvuuden, johon harvemmin 
kiinnitämme huomiota, nimittäin kaikki vaalitoimitsi-
jamme.

Jo Korsnäsin kokoisessa kunnassa on oltava 10 henki-
löä keskusvaalilautakuntaan, meillä on oltava 40 henkilöä 
vaalilautakuntiimme neljällä vaalialueella ja 6 henkilöä 
vaalitoimikuntaan. 56 luottamushenkilöä muodostaa pe-
rustan sille, että voimme pitää vaalit Korsnäsissa. Nämä 
osallistuvat kokouksiin ja ottavat vastaan äänestäjät ja 
huolehtivat äänestysalueilla niin, että kaikki voivat ääne-
stää turvallisesti ja varmasti ja että vaalisalaisuus säilyy. 
Sitten on tietysti työntekijämme ja toimihenkilömme, jot-

Kuntavaalien 
siirtäminen 
Korsnäsin Uutisten edellisessä numerossa kirjoitin, että kunnal-
lista demokratiaa ja toimintaa voi verrata  enemmän maraton-
juoksuun kuin pikamatkaan. Nyt korotilanteen johdosta maan 
johto on päättänyt siirtää kuntavaalit huhtikuusta kesäkuuhun. 
Kuntavaaleissa 2021 valittavien uusi toimikausi suunnitellaan 
tuolloin siirrettäväksi kesäkuusta syyskuuhun. Kunnanvaltuus-
ton maalilinja siirrettiin siis kahdella kuukaudella eteenpäin,  ja 
toivomme tilanteen sallivan turvalliset ja tartuntariskittömät 
kuntavaalit kaikille osapuolille. 

ka hallinnoivat ja organisoivat koko hankkeen. Silloin on 
pidettävä kiinni kaikista päivämääristä ja kaikkien lomak-
keiden ja yksityiskohtien oltava toimivia, ja kaikkien tar-
vittavien välineiden oltava paikalla.  Ympäri maatamme 
on samalla tapaa kaupungeissa kuin kunnissa suuri määrä 
luottamushenkilöitä, jotka ovat käytettävissä ja huolehti-
vat vaaleista. Fantastinen järjestelmä,  ja toisien sanoen 
aivan fantastiset ihmiset.

Tapa, millä maat järjestävät vaalinsa, saattaa siis vaih-
della huomattavasti maasta toiseen. Se on asia, jonka ehkä 
unohdamme verratessame maita keskenään. Ei ole oikein 
onnistunutta, että koko vaalikoneistomme on käynnis-
tettävä samanaikaisesti kun kunnan tilinpäätös on saatava 
kokoon. Kuntamme osalta tilinpäätöksen valmistuminen 
riippuu paljon kuntayhtymien ja yhteistyökumppaneiden 
lopputilityksistä ja niillä on tapana tulla helmikuun lo-
pussa, mikä rajoittaa hieman sitä tahtia, millä oma tilin-
päätöksemme  voidaan saada valmiiksi. Kaikki vaalien 
tuomat ylimääräiset kokoukset ja järjestelyt on tehtävä 
nykyisillä henkilöstöresursseilla ja dokumentaation on 
oltava oikein ja kunnolla tehty. Kuntavaalit ovat vaalit, 
jotka vaativat eniten kunnan organisaatiolta ja niitä ei voi 
verrata EU-vaaleihin tai presidentinvaaleihin, joissa enin 
osa tapahtuu keskitetysti. Siksi kuntavaalit sopivat parem-
minkin syksyllä talousarvioaikaan kuin tilinpäätösaikaan.

Vuoden kuntavaaliversio, kesäkuun puolivälissä, on nyt 
jotakin siltä väliltä, ja on mielenkiintoista nähdä, miten se 
toimii. Saamme vaalit läpikäytyä ennen juhannusta,  joka 
tänä vuonna on melko myöhään. Vaalien jälkeen poliit-
tiset organisaatiot saavat miettiä paikkojen jakoa alueel-
lisesti ja paikallisesti, ja niin  saamme käynnistää syksyn 
toivottamalla vastavalitut tervetulleiksi kunnan toiminta-
an.  Jos hyvin menee, niin kaikki voi toimia oikein mal-
likkaasti!

Christina Båssar, kunnanjohtaja
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Korsnäsin koronatilanneKorsnäsin koronatilanne
Kunnan kotisivulta voitte lukea ajankohtaista tietoa Korsnäsin koronatilanteesta. 

www.korsnas.fi 

Sivistystoimen  
uudelleenjärjestely

Syksyn talousarviokäsittelyn yhteydessä keskus-
teltiin mahdollisuuksista organisoida Korsnäsin 
kunnan sivistystoimi uudelleen omaksi sivistyso-
sastokseen. Korsnäsin kunta toimii tänä päivänä 
yhteistyössä Maalahden kunnan kanssa mitä tulee 
yhteiseen sivistystoimen kansliaan ja sivistysjohta-
jan toimeen. 

Monet tekijät vaikuttavat siihen, että asia on taas 
ajankohtainen. Pohjanmaan hyvinvointialue ja tuleva 
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus saavat aikaan 
sen, että tulevaisuuden kunnan fokus siirtyy sosiaa-
li- ja terveydenhuollosta sivitystoimeen. Sivistystoi-
mi on sektori, jolla on eniten työntekijöitä kunnassa 
ja on aiheellista hoitaa myös hallinto kunnan sisällä.
Maalahden kunta hyväksyi uuden hallintosäännön, 
minkä johdosta yhteiset sopimukset pitää neuvotella 
uudelleen ja päivittää keväällä 2021.  Tulevat eläkö-
itymiset aikaansaavat sen, että kunta voi miettiä asi-
oita uudelleen uusien rekrytointien yhteydessä.

Uusi organisaatiorakenne on keskusteltu johto-
ryhmän, sivistyslautakunnan, sivistyslautakunnan 
henkilökunnan ja kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-ai-
kajaoston henkilökunnan kanssa. Ajatus on otettu 
ylipäätään hyvin vastaan ja sitä on puollettu, mutta 
jatkossakin yhteistyö Maalahden kunnan kanssa on 
kasvatustyön kehittämisessä tärkeää, jotta Maalah-
den-Korsnäsin alueen lapsille annetaan tasavertainen 
pohja siirryttäessä yhteiselle yläasteelle ja lukioon.

Suurin henkilöstökohtainen muutos on, että kun-
taan on perustettava oma sivistyspäällikön  toimi. 
Nykyinen varhaiskasvatuksen ohjaajan toimi ehdot-
etaan muutettavaksi päiväkotiesimiehen toimeksi.

Kunnanhallitus ehdotti valtuustolle periaate-
päätöksen tekemistä siitä, että Korsnäsin kunta pe-

rustaa oman sivistystoimen kanslian syksystä 2021 
lähtien. Kunnanhallitukselle ehdotetaan annettavak-
si valtuudet neuvotella ja valmistella asiaa edelleen 
näiden suuntaviivojen puitteissa:

• Sivistyspäällikön toimi perustetaan Korsnäsin 
kuntaan 1.6.2021 lähtien.

• Varhaiskasvatuksen ohjaajan toimi muutetaan 
Korsnäsin kunnan päiväkotien päiväkotiesi-
miehen toimeksi.

• Tehdään uusi yhteistyösopimus kasvatusalan 
yhteistyöstä Maalahden kunnan kanssa.

• Kirjasto- kulttuuri- ja vapaa-aikajaoston suun-
nitellaan kuuluvan uuteen sivistyslautakunta-
an, joka aloittaa toimintansa uudesta kaudesta 
2021 alkaen.

• Urheilu- ja nuoriso-ohjaajat muodostavat oman 
yksikön sivistyspäällikön alaisuudessa.

Kunnanvaltuusto päätti 8.3.2021 kunnanhallituk-
sen ehdotuksen mukaisesti.

Pitkäaikainen korkotukilaina
Korsnäsin kunta pyysi tarjouksia 3.276.738 eu-

ron pitkäaikaisesta lainasta kunnan palveluasumi-
sen rakentamisen ja kunnostuksen rahoittamiseen. 
ARA myönsi Korsnäsin kunnalle korkotukea mai-
nittua luottoa varten. Laina-aika on 40 + 1 vuotta.

Kunnanvaltuusto päätti 8.3.2021 ottaa 3.276.738 
€ pitkäaikaisen korkotukilainan kunnan  Lärknäsin 
palveluasumisen investoinnin rahoittamiseen. ARA 
on myöntänyt Korsnäsin kunnalle korkotukea mai-
nittua luottoa varten.

Valtuusto päätti hyväksyä saapuneista tarjouksista 
Kuntarahoituksen 3.276.738 euron  lainatarjouksen 
12 kuukauden euriborkorolla, joka sisältää 0,660 % 
marginaalin.
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KKC – Korsnäs Kreativa Center

Mikael KA Nordmyr 
jätti 28.9.2020 valtuus-
tokokouksessa aloitteen 
koskien Silverbergintie 
23:ssa sijaitsevan kun-
nan kiinteistön nimeä ja 
opasteita.

Aloitteessa toivotaan, 
että kunta nopeasti saa  ki-
inteistöille uuden nimen 
ja myös yhtenäisemmät  
opaskyltit kiinteistöissä 
toimiville yrityksille. Kun-
nanhallitus siirsi asian 
Mahdollisuuksien Korsnäs  
-hankeryhmälle.

Projektiryhmän ehdotus on, että kiinteistön nimi 
on jatkossakin KKC, mutta se tarkoittaa Korsnäs 
Kreativa Center (Korsnäsin Luova Keskus). Projek-
tipäällikkö Camilla Moliis on tehnyt logoehdotuksen 
opasteita varten. 

Kunnanhallitus ehdotti, että nimeksi vahvistetaan 
KKC – Korsnäs Kreativa Center. Teknisen lautakun-
nan tehtäväksi annetaan opasteiden toteuttaminen 
tehdyn ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 8.3.2021 ehdotuksen ja 
totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Lisäosakkeiden merkintä 
Fastighets Ab Molpe  
Strömmenistä 

Fastighets Ab Molpe Strömmenin (Kiinteistö Oy 
Moikipään Sähkö) hallitus päätti toteuttaa sekä 
osakeannin nykyisille osakkeenomistajille että 
suunnatun osakeannin sekä nykyisille että uusille 
sijoittajille. 

Korsnäsin kunta omistaa tänä päivänä 500 yhtiön 
osaketta, mikä vastaa 27,49 %:n omistusosuutta yh-
tiöstä.

Nykyisillä osakkeenomistajilla on oikeus merkitä 
uusi osake jokaista aiemmin omistamaansa osaket-
ta vastaan. Merkintähinta on 84,10 euroa osakkeelta. 
Korsnäsin kunnalle tämän merkintäoikeuden täysi-
määräinen käyttö merkitsisi, että kunta voi merkitä 
500 osaketta lisää 42.050 eurolla. 

Sekä uudet investoijat että nykyiset osakkeenomis-
tajat voivat myös ilmoittaa kiinnostuksensa uusien 
osakkeiden merkitsemiseen. Yhtiökokous antoi hal-

litukselle valtakirjan päättää keille annetaan oikeus 
merkitä uusia osakkeita maksua vastaan. Suunnatun 
osakeannin osakkeiden määrä voi olla korkeintaan 
1819 kappaletta, á 84,10 euroa.

Kiinteistöyhtiö suunnittelee kiinteistön laajennusta 
ja remontointia palvelun parantamiseksi. Ravintolan 
kehitys on ollut positiivinen viime vuosina. Uudet, 
nuoret yrittäjät ovat satsanneet  alueella erimuotoi-
seen elämysturismiin. Jotta yritys voisi kehittyä edel-
leen niin olisi tärkeää, että kaikki osakkeenomistajat 
mahdollisuuksien puitteissa voivat tukea yhtiötä ja 
sen kehityssuunnitelmia. Molpe Strömmen on kun-
nan tukipiste Merenkurkun saariston maailmanpe-
rintöä ajatellen, ja ajatuksissa on kehittää alue maail-
manperintöalueen eteläiseksi portiksi.

Molpe Strömmenin osakemäärän lisäystä ei voi-
da pitää kilpailun vääristymisenä, koska kunnalla 
on myös omia liikekiinteistöjä, joita on rakennettu, 
kunnostettu ja ylläpidetty vuosien mittaan. Kiinnos-
tuneille liikkeenharjoittajille on myös vapaita tiloja 
vuokrattavana edullisesti KKC – Korsnäs Kreativa 
Centeristä (Korsnäsin Luovasta Keskuksesta).

Keskustelun jälkeen kunnanhallitus ehdotti val-
tuustolle, että kunta päättää merkitä 500 osaketta 
lisää Fastighets Ab Molpe-Strömmenistä nykyisil-
le osakkeenomistajille suunnatusta osakeannista, 
42.050 euron arvosta. Kiinnostuksen rekisteröinti on 
tehtävä lisäksi 500 osakkeen lisämerkinnästä 42.050 
euron arvosta, jos tämä mahtuu uusille investoijille 
tarkoitetun suunnatun osakeannin puitteisiin, ja jos 
Fab Molpe-Strömmenin hallitus päättää, että kunta 
voi ne saada. 

Kunnanhallitus anoo  85.000 euron lisämäärärahaa 
vuoden 2021 investointitalousarvioon osakkeenos-
toon 85.000 euron arvosta.

Asia synnytti paljon keskustelua valtuuston 
8.3.2021 kokouksessa. Roger Bergström Katarina 
Wester-Bergmanin kannattamana ehdotti, että Fab 
Molpe-Strömmenistä ei merkitä osakkeita. Niclas 
Björkqvist, Roger Backholmin ja Sofia Mitts-Björk-
blomin kannattamana, ehdotti, että kunta merkitsee 
ainoastaan 500 osaketta osakeannista.

Kahden äänestyksen jälkeen lopputulokseksi tuli, 
että valtuusto päättää kunnanhallituksen ehdotuksen 
mukaisesti ja merkitsee 500 osaketta osakeannista 
sekä rekisteröi vielä kiinnostuksensa  500 osakkeen 
merkitsemisestä suunnatusta osakeannista.

Roger Bergström jätti kirjallisesti päätöstä koske-
van eriävän mielipiteen. Katarina Wester-Bergman 
ilmoitti suullisesti eriävän mielipiteen päätöksestä.
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Merituulivoimapuiston 
kaavoitus

Merelle, Korsnäsin ulkopuolelle,  sijoittuvan 
tuulivoiman osayleiskaavan laatiminen on aloitet-
tu. Merituulivoimapuisto kaavoitetaan valtion me-
rialueelle, Korsnäsin ulkopuolelle. Metsähallitus 
hallinnoi aluetta jo aiemmalta ajalta.

Metsähallitus on esittänyt tarkistetun kaavoitusa-
loitteen Korsnäsin kunnan teknisen lautakunnan ja 
kunnanhallituksen käsiteltäväksi, koska merituu-
livoimapuiston kaavoitusalueen sijainti on täsmen-
tynyt sitä mukaan kuin hankesuunnittelu etenee ja 
on saatu lisää erityistietoa alueesta. Metsähallitus 
on pyrkinyt rajoittamaan kaava-aluetta niin, että 
ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pienet 
ja rakennusolosuhteet mahdollisimman hyvät.

Alustava kaava-alue on siirretty kauemmaksi maal-
ta ja enemmän lounaasen päin. Uusi kaava-alue si-
jaitsee huomattavasti kauempana Merenkurkun 
suojelualueista ja Merenkurkun maailmanperin-
töalueesta. Etäisyys Merenkurkun saariston maail-
manperintöalueesta on kaksinkertaistunut, kuuden 
kilometrin etäisyydestä 12 km:iin. Etäisyys alueista, 
joita on ehdotettu luonnonsuojelualueiksi, on kasva-
nut 4-5 km:stä noin 11 km:iin. Kaava-alueen pituus 
pohjois-eteläsuunnassa on kymmenen kilometriä 
lyhyempi kuin aiemmin, mikä todennäköisesti vä-
hentää tuulivoimaloiden maisemallisia vaikutuksia 
rannikolta katsottuna.

Suurehko osa tuulivoimaloista sijoitettaisiin kau-
emmaksi merelle syvemmille merialueille, mikä 
lieventää hankkeen ympäristöseuraamuksia. Hanke-
alueen siirtäminen kauemmaksi rantavyöhykkeeltä 
on edullista muuttavia sekä levähtämään ja ruoan 
vuoksi paikalle pysähtyneitä lintuja ajatellen. Alue 
sijaitsee myös kauempana kalojen kutualueista.

Tekninen lautakunta ehdotti 9.2.2021, että alku-
peräinen kaava-alue täsmennetään ja tutkitaan ed-
ellytykset merituulivoimapuiston sijoittamisesta uu-
delle kaava-alueelle.  Harvung-saaren ja kaava-alueen 
itärajan välinen etäisyys on noin 11,5 km.

Kunnanhallitus vahvisti 22.2.2021 uuden kaa-
va-alueen teknisen lautakunnan ehdotuksen mukai-
sesti. Kaava-alueen itäraja siirretään länteen niin, että 
se seuraa aiemman kaava-alueen  itärajaa. Tarvittaes-
sa aluetta voidaan kasvattaa merelle länteen päin tai 
vaihtoehtoisesti pohjoiseen alkuperäisen anomuksen 
puitteissa.

Aloitteita  
valtuustokokouksessa

Kunnanvaltuuston kokouksessa 8.3.2021 jätetti-
in kaksi aloitetta.

Aloitteet lähetettiin edelleen kunnanhallitukselle 
jatkokäsittelyä varten.

Maalahden terveyskeskuksen myynti
Marcus Nordmyr, muiden muassa, ehdottaa aloit-

teessa, että Korsnäs myy osuutensa Maalahden ter-
veyskeskuksesta. Jos Maalahden kunta ei ole halu-
kas lunastamaan rakennusta, niin  se pitää tarjota 
myyntiin vapailla markkinoilla.

Syy myyntiin on, että saataisiin pääomaa uuden 
Lärknäsin rakentamista varten ja vältyttäisiin paljol-
ta lainanotolta. Kunta alkaa lisäksi kuulua vuodesta 
2022 lähtien Pohjanmaan hyvinvointialueeseen eikä 
ole sitten enää terveydenhuoltopalvelujen järjestäjä.

Molpe Strömmenin osakepotin myynti
Roger  Bergström on tehnyt aloitteen, että Korsnä-

sin kunnan pitää myydä koko osakepottinsa Fab 
Molpe Strömmenistä, mielellään ostajalle, joka voi 
vapaasti osallistua paikalliseen elinkeinotoiminta-
an. Osakepotin myyminen voisi tapahtua Fab Molpe 
Strömmenin uusosakeannin aikana.

Roger Bergströmin mukaan kunta osallistuu kiin-
teistöyhtiön kautta kaupallisen toiminnan harjoitta-
miseen, joka seudun nykyisessä talouselämässä joh-
taa paikalliseen,kaupalliseen kilpailuun, erityisesti 
elintarvikesektorilla. Kunnan toimintaan ei kuulu 
osallistuminen elinkeinokuvioon, mikä vinouttaa 
paikallista kilpailua.
Kunnan rahallinen sijoitus tapahtuu lisäksi ilman 
tuottoa ja siitä tulee siten avustusmäärärahan luon-
toinen. 

Kirkonkylään ulkokuntosali
Protein & Biceps Ab  -yritys saa vuokrata kir-

konkylästä alueen ulkokuntosalille. 
Yritys vuokraa syksystä 2020 lähtien kunnan kir-

konkylässä sijaitsevaa kuntosalia. Nyt yritys anoo 
saada vuokrata n. 360 m2 keskustassa sijaitsevasta 
kiinteistöstä 22:17 

Pihamaata käytetään ulkona tapahtuvaan kunto-
salitoimintaan, jota voivat käyttää PB:ssä (Korsnäsin 
kuntosali) harjoittelevat kuntosalin jäsenet. 

Tekninen lautakunta myöntyi hakemukseen 
22.2.2021 ja hyväksyi Protein & Biceps Ab:n kanssa 
tehdyn vuokrasopimuksen.
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Rakennus kajakkien vuo-
kraukseen ja jäätelönmyyntiin

Polkuped-Kajak ja Matbiten haluavat rakentaa 
yhteisen, siirrettävän 12 x 6 metrin rakennuksen 
Korsnäsin kunnan Moikipään jakokunnalta vuok-
raamalle alueelle Moikipään uimarannalle.

Rakennus sijoitetaan aiemman jäätelökioskin pa-
ikalle. Rakennuksen käyttötarkoitus on kajakkien 
vuokraus, vuokravarusteet sekä jäätelön myynti. Ja-
kokunta hyväksyy toivomuksen, mikäli kunta tekee 
samoin.

Tekninen lautakunta hyväksyi 9.2.2021, että 
Moikipään uimarannalle saa rakentaa 12 x 6 metrin 
suuruisen siirrettävän rakennuksen.

Maa-alueen osto  
Bjurbäckistä

Maapoliittinen työryhmä sai kunnanhallitukselta 
tehtäväkseen kartoittaa ja neuvotella kunnan kylistä 
sopivia alueita, joita kunta voi hankkia Maapoliitti-
sen ohjelman mukaisesti.

Bjurbäckissä on kiinteistö Virén 13:45, joka on 
noin 1,6 hehtaarin suuruinen metsäpalsta ja sijait-
see lähellä Bjurbäckin kylätaloa. Kunnallistekniikka 
on kiinteistön yhteydessä. Metsänhoitoyhdistys on 
tehnyt arvion alueesta. Alueen hinnaksi on neuvotel-
tu 3500 euroa. Kunnan osalle tulee lisäksi lohkomi-
nen ja kauppakirjan tekeminen.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 8.3.2021, että ehdotettu, 
1,6 hehtaarin alue kiinteistöstä Virén 13:45,  ostetaan 
kunnalle tulevaisuuden tonttivarannoksi 3500 eurol-
la.

Storkorshamnia koskeva 
kansalaisaloite

Leif Holmblad jätti kuntaan Storkorshamnia ko-
skevan kirjelmän. Kirjelmä käsitellään kansalaisa-
loitteena kunnan hallintosäännön mukaisesti.

Aloitteentekijä toivoo, että kunta voisi satsata lisää 
resursseja Storkorshamnia varten voidakseen tehdä 
satamasta kuntalaisille viihtyisämmän paikan raken-
tamalla sinne uimaranta. Suuri osa tarvittavasta in-
frastruktuurista on jo paikalla.

Tekninen lautakunta on selvittänyt asiaa ja tote-
si, että Korsnäsin kunta Korsnäs Fiskargille r.f.:n ja 
Harrström fiskargille r.f.:n kanssa tekemillään sopi-
muksilla on luovuttanut 1. kesäkuuta 1992 alkaen  
Storkorshamnin palvelutalon hoidon ja käytön sam-
oin kuin ulkoalueiden ja satamien hoidon ja puhta-
anapidon.

Harrström Fiskargille r.f. sanoi irti sopimuksen 
osaltaan 3.11.2016. Korsnäsin kunta omistaa huol-
torakennuksen ja Korsnäsin jakokunta omistaa 
maan. Storkorshamnin alueella on vahvistetussa 
Korsnäsin yleiskaavassa merkintä kalasataman alue 
ja määräyksistä ilmenee, mitä alueelle voi rakentaa.

Korsnäsin kunta hallinnoi nykytilanteessa kahta 
kunnassa olevaa uimarantaa, yksi Moikipäässä ja to-
inen Harrströmissä. Nämä kaksi ovat yleisiä uima-
rantoja.

Jos alueelle rakennettaisiin uimaranta, olisi tehtävä 
investointeja,kuten maan täyttöä ja rakennusten 
hankkimista (pukuhuone, sauna). Storkorshamnissa 
on jo aiemmalta mahdollisuus käyttää puhdasta juo-
mavettä, kunnallista viemärijohtoa ja sähköä.

Käyttökustannukset lienevät noin 6.000 €/vuosi 
riippuen siitä, miten monta rakennusta ja laitteistoa 
alueelle rakennetaan.

Muutostarve
Lautakunta totesi, että jos halutaan parantaa pal-

velua ja rakentaa uimaranta Storkorshamniin on en-
siksi tehtävä seuraavaa:

• Korsnäsin kunnan ja Korsnäs fiskargille r.f.:n 
välisen sopimuksen muuttaminen

• Korsnäsin jakokunnan ja Korsnäsin kunnan 
välinen vuokrasopimus

• Rantayleiskaavaa koskeva muutos lisällä VV 
(uimaranta-alue)

• Alueen, rakennusten ym. suunnittelu

Kunnan tulevan kehityksen kannalta on hyvä olla 
useita alueita kuntalaisten valita,kun he haluavat nau-
ttia auringosta ja uimisesta kesäkuukausina. Vuosien 
2021-2023 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa ei 
ole määrärahaa Storkorshamnin aluevarausta koske-
vaan yleiskaavan muutokseen tai investointivaroja. 
Kunnan taloudellinen tilanne on suunnittelukaudel-
la suuri haaste ja valtuuston 7.12.2020 hyväksymien 
taloudellisten toimenpiteiden seuraaminen ei anna 
tilaa lisäkustannuksille.

Kunnanvaltuusto totesi 8.3.2021, että yleiskaavassa 
oleva nykyinen aluevaraus Storkorshamnia varten on 
kalasataman alue ja alueen mahdollinen muuttami-
nen kunnalliseksi uimarannaksi edellyttää yleiskaa-
van muutosta ja että resursseja hankkeelle puuttuu. 
Lisäksi kalasatama on säilytettävä sellaisena kuin se 
on, kun taas mahdollinen kirkonkylän uimaranta on 
sijoitettava toiseen paikkaan. Kansalaisaloitteeseen 
on tällä vastattu ja  käsitelty loppuun.
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Avustushakemukset
Kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-aikasektorin av-

ustukset yhdistyksille ja yksityisille julistetaan ha-
ettavaksi viimeistään 12.4.2021.

Avustus voidaan myöntää seuraaville toimijoille:
• Nuorisoseuroille toiminta-avustuksena
• Nuoriseuroille seuraintaloa varten
• Urheiluseuroille toiminta-avustuksena
• Museotoimintaa harjoittaville seuroille
• Seuroille ja yksityisille kulttuuritoimintaan

Hakemuslomake on tulostettavissa sivuilta www.
korsnas.fi, paperilomakkeen voi noutaa kirjastosta. 
Hakemus ja käytettävissä olevat liitteet, jätetään pa-
perimuodossa kirjastoon tai kunnankansliaan vii-
meistään maanantaina 12.4.2021 klo 16. Asiakirjoja 
voi täydentää myöhemmin ja jaosto noudattaa pan-
demian johdosta voimassa olevia poikkeuksia.

Jaosto pitää alustavasti kokouksen 6.5.2021 ja kä-
sittelee m.m. avustushakemukset.

Koronainfo yhdistyksille
Föreningsresursen antaa seuraavaa tietoa:
”Mitä nyt teemme... tietoa siitä, mitä sinun ja yhdi-

styksesi on ajateltava koronaa koskien:
Tilapäinen laki sallii yhdistysten järjestävän vii-

meistään 30.6.2021 yhdistyksensä kokoukset (syys-
kokous, kevätkokous tai vuosikokous) myös niin, 
että voi niihin voi osallistua etänä ja asiamiehen tai 
toisen osallistujan avulla, joille annetaan valtakirja. 
Normaalisti yhdistyksen sääntöjen on sallittava osal-
listuminen yhdistyksen kokouksiin postitse tai etänä 
tai valtakirjalla.

Määräaikainen laki, joka oli voimassa viime vuon-
na 30.9.2020 asti, ei ole enää voimassa, ja yhdistyk-
sen kokousta ei tällä hetkellä voi siirtää.”
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