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Korsnäs bokslut
Kommundirektör Christina Båssar presenterar 
kommunens bokslut på sidorna 2-3

Möjligheternas Korsnäs
Projektet Möjligheternas Korsnäs har mycket på gång. Läs mer 
på sidorna 14-16.
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Korsnäs  
bokslut 2020

Kommunens verksamhetsår 2020 ligger bakom oss 
och vi har behandla bokslutet och verksamhetsbe-
rättelsen i kommunstyrelsen i slutet av mars månad. 
Verksamhetsåret 2020 hade temat byggande och boen-
dets år, men vi kan väl med facit i hand konstatera att 
det liksom i resten av världen blev ett riktigt Coronaår. 

Som en direkt följd av coronapandemin blev verksamhets-
året 2020 inte likt något annat. Möten människor emellan 
har minimerats och avstånd har hållits, händer har tvättats 
och munskydd har sytts av både personal och frivilliga.

Våra skolor övergick på en dag till en helt ny skola, en skola 
med distansundervisning, lite närstudier och med matkassar 
som delades ut till hemmen. Våra anställda fick inte längre 
ta sin kaffepaus tillsammans och helst skulle anställda börja 
jobba hemifrån. Alla evenemang fick avbokas och uppfin-
ningsrikedomen har varit stor då det gällde att ordna olika 
former av evenemang via distansuppkopplingar. 

Trots alla olika former av begränsningar som kommit som 
en följd av den globala pandemin, så fortgick den kommu-
nala verksamheten i kommunens olika delar. Vårt stora pro-
jekt kring nybyggnationen av Lärknäs, tog stora kliv framåt 
med besluten om upphandling och valet av entreprenörer till 
byggprojektet. Redan under hösten kunde vi följa med när 
väggelementen började resa sig på området. Bygget ser som 
helhet ut att följa tidtabellen och borde då bli inflyttnings-
klart i slutet av 2021.

För företagandet i kommunen blev synligheten stor för de 
företag som kunde sommaren 2020 satsa på att ta hand om 
alla de inhemska turisterna som strömmade ut i den lokala 
naturen. West Coast RIB Charter syntes i alla medier med 
sin fina RIB båt och bjöd på hisnande upplevelser i vår skär-
gård, lite lugnare kunde det vara med Polkupeds kajak och 
SUP-brädes uthyrning och ledda turer i lugnare farvatten. 

Nya företagare vågade också starta upp verksamheten i 
Korsnäs under hösten då vi fick entreprenörer till gymmet 
och restaurangen i kommunens utrymmen i Korsnäs cen-
trum. Protein & Biceps tar hand om våra magmuskler och 
Bistro Korsnäs öppnade passligt bredvid för att kunna ta 
hand om våra matmuskler.

Slutet av året kröntes av en fantastiska nyheten att Dermo-
sil bygger ut med en egen tvålfabrik här i Korsnäs. Det är inte 
för att man får tvål i ögonen som man gnuggar sig själv i ögo-
nen inför sådana pangnyheter. Det är bara så underbart att 
få fantastiska nyheter i dessa underliga tider, att man ham-

nar nog att både gnugga sig i ögonen för att läsa nyheten en 
gång till och sedan ännu nypa sig i armen för att säkerställa 
att man inte bra drömmer. Men nej, nu har jag produkten i 
min egen hand och det är med stor förtjusning som jag läser 
texten ”Made in Korsnäs”, både en och två gånger minsann!   

En stor del av det politiska arbetet i kommunen har under 
verksamhetsåret 2020 dominerats av frågan om vem som ska 
handha social- och hälsovården. Den frivilliga överföring-
en till Österbottens välfärdsområdets samkommun valde 
Korsnäs kommuns förtroendevalda att stå över i detta ske-
de för att avvakta den statliga social- och hälsovårdsrefor-
men. Övriga kommuner har under 2020 tagit beslut om att 
överföra sin social- och hälsovård och det får den effekten 
att Korsnäs kommer att ha sin specialsjukvård och primär-
hälsovård inom Välfärdsområdet, medan den egna verksam-
heten inom det sociala ännu fortsätter som vanligt. Det bety-
der också att man i slutet av året fattade samstämmiga beslut 
inom K5 området om att upplösa samkommunens verksam-
het under 2021, eftersom de enskilda kommunerna har tagit 
beslut om att överföra anordnaransvaret till Välfärdsområ-
det från och med 1.1.2022.

Den statliga social- och hälsovårdsreformen tog också 
sina planerade steg framåt i enlighet med sin tidtabell. Kom-
munerna gav sina utlåtanden under hösten och lagpaketet 
överlämnades till riksdagens behandling i december 2020. 
Den lagstiftningen planeras gå vidare till ett godkännande 
sommaren 2021 och om tidtabellen håller ska överföringen i 
den här modellen ske från och med 1.1.2023.

Det allmänna ekonomiska läget
Enligt kommunförbundets bokslutsprognoser för räken-

skapsåret 2020 så kommer många av Fasta Finlands kom-
muner att göra ett positivt resultat. Resultatet översteg prog-
nosen från hösten 2020 och den största enskilda orsaken till 
den förbättrade kommunalekonomin är de olika Coronaun-
derstöden som riktades till kommunerna. Kommunerna fick 
ca. 3 md euro i coronaunderstöd under 2020.

Den stora andelen av statligt stöd till kommunerna syns 
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bäst genom att konstatera att efter år av nedskärningar i 
statsandelarna så ökade statsandelarna med 27,2 % år 2020. 
Samtidigt blev det inte så stora ökningar i verksamhetskost-
naderna då dessa ökade med enbart 2 %. Den befarade stora 
minskningen i skatterna blev de facto en ökning på 4 %.

Kommunernas och samkommunernas investeringar 
ökade med 5 % år 2020 eller ca 5,25 md €. Mera lån togs i 
kommunerna för 1,5 md €. Vilket betyder att medeltalet för 
skuldsättningen i fasta inlands städer och kommuner ligger 
på ca 3.500 € per invånare, skuldsättningen är något högre 
än landets medeltal i Österbotten där motsvarande summa 
bli högre än 4.000 € per invånare.

Ekonomin och verksamheten i Korsnäs
Den ekonomiska situationen i Korsnäs har liksom i alla 

andra kommuner präglats av en stor osäkerhet för de olika 
ekonomiska effekterna av pandemin. Tidvis har verksamhe-
ter varit stängda och i det direkta klientarbetet har osäkerhe-
ten varit stor för effekterna av en eventuell smittspridning. 
Oförutsedda kostnader för inköp av skyddsmaterial och 
även kostnader för att arbetssättet läggs om och mera städ-
ning krävs på alla kontaktytor. Som ni hör så har utmaning-
arna varit många, men den fina personalresurs som kommu-
nen har i sina anställda på de olika enheterna har utfört ett 
fantastiskt arbete med att lösa de olika praktiska problemen.

Under året har olika prognoser på skattebortfall och kom-
pensationer från statligt håll kommit till kommunens kän-
nedom och budgetändringar har gjorts under året för att visa 
på hur den ekonomiska situationen ändras.

Korsnäs kommun valde i ett tidigt skede av pandemin att 
följa regeringens uppmaning om att inte permittera perso-
nal. Under våren omfördelades personal på frivillig väg från 
verksamheter som stängt ner till verksamheter där personal-
behovet hade ökat på grund av pandemin. En stor hjälpsam-
het har präglat dessa diskussioner och många kunde också ta 
ut extra semesterdagar genom byte av semesterpenning till 
ledig tid, där verksamheter stängdes ner.

Vid uppgörandet av budgeten för året 2020 visste vi redan 
att vi inte skulle uppnå några ekonomiskt lysande resultat. 
De budgetändringar som gjordes under räkenskapsåret kom 
ytterligare att försämra de ekonomiska utsikterna för kom-
munen. Slutresultatet blev bättre än budgeterat tack vare de 
stora ökningarna i utbetalda statsandelar från statligt håll. 
Tack vare det blir underskottet mindre än budgeterat på re-
sultaträkningens sista rad. Korsnäs kommun är en av de få  
kommuner i Österbotten som gör ett underskott 2020.

Verksamhetsbidraget landade på en nettokostnad för 
kommunens verksamhet om 13,7 (13,3) miljoner, med år 
2019 motsvarande siffra inom parentes. Verksamhetsbidra-
get har ökat med 3,7 % (5,2 %) från år 2019. Årsbidraget 
efter att skatter, statsandelar och finansiella poster lagts till 
verksamhetsbidraget i resultaträkningen landar på 0,47 (0,6) 
miljoner euro på plus. Årsbidraget täcker inte kommunens 
avskrivningar som detta år är exceptionellt stora eftersom vi 
gör en extra avskrivning om 300.000 euro på Lärknäs, där 
vi nu river bort de äldsta delarna av byggnaden. Kommu-
nens resultat för räkenskapsperioden 2020 blir då – 826.847 
(-682.322) euro. Efter förändringar i avskrivningsdifferanser 
och reserveringar ligger periodens underskott på – 250.649 
( -114.402) euro.

Projekt
Möjligheterna Korsnäs projektet startades med egen fi-

nansiering under 2020. Till projektchef valdes Camilla Mo-
liis under hösten och från och med september 2020 är hon 
dragare för projektets olika utvecklingsdelar. Redan under 
sommaren 2020 valdes Bertills & Ljung att göra en liten syn-
lighetskampanj för Korsnäs och de olika inläggen gav god 
synlighet. Projektet har fått ett mycket gott emottagande och 
möjliggjorde även Korsnäs kommuns deltagande i en anhål-
lan om statliga digitaliseringsmedel tillsammans med flerta-
let andra kommuner i Österbotten. Dessa pengar beviljades 
och under våren 2021 kommer Korsnäs att kunna utveckla 
sitt pilotprojekt med en kommunal telefonapplikation vidare 
tack vare de statliga pengarna.

Investeringar
Kommunens stora investeringsprojekt på Lärknäs inled-

des under hösten och är också det projekt tar de största re-
surserna i investeringsprogrammet men sysselsätter även 
kommunens tekniska avdelning väldigt mycket.

Under 2020 startade också planeringsgrupperna för kom-
mungårdens planering och Molpe skolas planering. Kom-
munens fullmäktige kunde under hösten fatta ett principbe-
slut om att man planerar den nya kommungården till KKC 
området och att man på platsen där nuvarande kommun-
gård står samtidigt planerar in en ersättande byggnad.

För vattenverkets del så visade sig den införskaffade re-
ningsmodulen att fungera alldeles utmärkt och beslut har 
redan tagits om inköp istället för den leasingmodell som 
gjordes för att undersöka om reningen fungerar på det 
grundvatten som Korsnäs har. 

Det som mest ännu påverkar vår verksamhet är att pan-
demin fortsätter sin frammarsch i olika delar av världen. 
Korsnäs-Malax HVC har under årets början startat upp vac-
cinering av de äldsta åldersgrupperna samt av personal inom 
social- och hälsovården. Korsnäs hade under våren 2021 en 
beklaglig smittospridning av corona i två av våra lågsta-
dieskolor samt på Buketten, där både personal och boen-
de dessvärre drabbades. Under våren 2021, efter sportlovet 
skärptes på nytt restriktionerna och högstadiet i Petalax gick 
in för distansstudier för en tre veckors period. Utvecklingen 
verkar gå mot det bättre.

Vad de ekonomiska långtidseffekterna blir av pandemin är 
svårt att förutse. Men lokalt i Korsnäs har vi en mycket god 
situation tack vare den duktiga personalresursen som finns 
inom kommunen.

Jag vill till slut rikta ett stort tack till hela vår underbara 
skara av kommunalt anställda i Korsnäs kommun; ” Det är 
ni som skapar magin och tryggheten i vår vardag”. 

Samtidigt vill jag även passa på och rikta ett stort tack 
till alla våra förtroendevalda som på sin värdefulla fritid är 
med och formar vår hemkommun och som även har gett ett 
mycket gott stöd åt oss i dessa utmanande tider.

TACK!
Christina Båssar, kommundirektör
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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.
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Planeringen av nya kommungården i fd Korsnäs 
kurscenters utrymmen går vidare.

Konstruktionsplanerare
Arkitekttjänst Johan Ångerman har valts till hu-

vudplanerare för planering av nya kommungården. 
En konstruktionsplanerare bör utses så att denne kan 
involveras i ett tidigt planeringsskede. Planerings-
kommittén för åtgärder av kommungården har dis-
kuterat val av konstruktionsplanerare och föreslår att 
Jens Österåker väljs som konstruktionsplanerare för 
projektet. 

Tekniska nämnden beslutade 13.4.2021 att Jens 
Österåker väljs som konstruktionsplanerare för pro-
jektet.

Fuktsakkunnig
Det är viktigt att en fuktsakkunnig involveras redan 

i planeringsskedet eftersom KuivaKetju10 (verksam-
hetsmodell för fukthantering under byggprocessen) 
ska användas för projektet och ska tas i bruk redan i 
planeringsskedet.

Planeringskommittén föreslår att Oy San-
Con Finland Ab anlitas på timbasis under plane-
ringsskedet eftersom detta företag redan utfört 
konditionsgranskningen för byggnaden och är be-
kant med byggnaden sedan tidigare. 

En eventuell upphandling av fuktsakkunnig utgörs 
i ett senare skede när projektets omfattning har kon-
staterats.

Tekniska nämnden beslutade 13.4.2021 att Oy San-
Con Finland Ab anlitas på timbasis till fuktsakkun-
nig.

Övervakare för projektet
Planeringskommittén föreslår att Kim Svarvar väljs 

som övervakare för projektet.
Kommunen har goda erfarenheter av Svarvar 

som övervakare i och med pågående nybyggnad/
renovering av Lärknäs.

Tekniska nämnden beslutade att Kim Svarvar väljs 
som övervakare för anpassning av byggnad till kom-
mungård.

Planering av ny kommungård
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Planerna på en egen bildningschef i Korsnäs 
kommun går vidare. 

Ett förslag till tjänstebeskrivning har uppgjorts för 
bildningschefstjänsten i Korsnäs kommun.

Bildningsnämnden har behandlat och godkänt 
tjänstebeskrivningen på mötet 16.3.2021. 

Bildningschefen ska fungera som chef för Korsnäs 
kommuns bildningsväsende. Behörig för bildnings-
chefstjänsten är person med högre högskolexamen i 
vilken ingår vitsord i pedagogik eller grundskol- eller 
gymnasielärarbehörighet. 

Bildningschefen leder och utvecklar skolverksam-
heten, småbarnspedagogiken samt biblioteks-, kultur 
och fritidsverksamheten i kommunen. Bildningsche-
fen fungerar som föredragande i ärenden som berör 
småbarnspedagogik, grundläggande utbildningen 
åk 0-6 samt biblioteks-, kultur- och fritidsväsendet i 
Korsnäs kommun. 

Kommunstyrelsen godkände 25.3.2021 den upp-
gjorda tjänstebeskrivningen för bildningschefstjäns-
ten. Kommunstyrelsen föreslog vidare för fullmäktige 
att en tjänst som bildningschef inrättas i kommunen 
från och med 1.8.2021.

Daghemsföreståndare
I enlighet med fullmäktigebeslutet från 8.3.2021 

har ett förslag till tjänstebeskrivning uppgjorts för en 
daghemsföreståndare i Korsnäs kommun. Den nuva-
rande tjänsten som ledare för småbarnspedagogiken 
föreslås ändras till en tjänst som daghemsförestånda-
re.

Bildningschef och daghemsföreståndare
Bildningsnämnden har behandlat och godkänt 

tjänstebeskrivningen på sitt möte 16.3.2021.
Daghemsföreståndaren ska ha behörighet som lä-

rare eller socionom inom småbarnspedagogiken, 
minst pedagogie magister samt tillräcklig ledarför-
måga. Personen är förman för personal inom små-
barnspedagogiken och morgon- och eftermiddags-
verksamheten i Korsnäs kommun. 

Daghemsföreståndare är föreståndare för alla dag-
hem i Korsnäs kommun, ansvarar för och utveckla 
verksamheten inom småbarnspedagogiken, ansvarar 
för verksamhetens kvalitet och resultat inom små-
barnspedagogiken i Korsnäs kommun samt leder 
och planerar daghemmens småbarnspedagogik och 
personalens pedagogiska kompetens.

Som tjänsteman i Korsnäs kommun ska daghems-
föreståndaren arbeta för förverkligande av småbarns-
pedagogik och eftermiddagsverksamhet enligt lag-
stiftning, verksamhetsidé och de målsättningar som 
anges i Lagen om småbarnspedagogik. Daghemsfö-
reståndaren ansvarar för planering, utvecklande, ge-
nomförande och utvärdering av småbarnspedagogi-
ken.

Kommunstyrelsen godkände 25.3.2021 den upp-
gjorda tjänstebeskrivningen för daghemsförestånda-
ren. Kommunstyrelsen föreslog vidare för fullmäkti-
ge att tjänsten som ledare för småbarnspedagogiken 
dras in, i samband med att nuvarande tjänsteinneha-
vare går i pension, och ersätts med en tjänst som dag-
hemsföreståndare från och med 1.8.2021.

Undervisningstimmar för nästa läsår 2021-2022
Elevantalet stiger något nästa 

läsår från nuvarande 133 elever 
till 135 elever. Elevantalet sjun-
ker i Korsnäs kby skola till 54 
elever, i Molpe skola är det sam-
ma, 40 elever, medan antalet sti-
ger i Taklax skola till 41 elever.

Från skolorna har inkommit äs-
kanden om undervisningstimmar 
och övriga timmar för nästa läsår. 

Skola Elevantal Förskoleelever Timantal
Korsnäs kby 54 14 20h + 126h
Molpe 40 6 20h + 97h
Taklax 41 6 20h + 99,5h 
Totalt 135 26 60h + 322,5h = 382,5h

Specialundervisningstimmar
Skolorna har lämnat in anhållan 

om timmar för specialundervis-
ningen. Sammanlagt ansöks om 
52 timmar.

Bildningsnämnden beslutade 
16.3.2021 tilldela skolorna 49 spe-
cialundervisningstimmar för näs-
ta läsår enligt följande: 

Korsnäs kby (54 elever): 21 h
Molpe (40 elever): 14 h
Taklax (41 elever): 14 h

För årskurserna 1-6 äskas sam-
manlagt 337 timmar samt för för-
skolegrupperna 60 timmar; totalt 
397 timmar. 

Bildningsnämnden beslutade 
16.3.2021 om timfördelningen för 
läsåret 2021-2022. Totalt bevilja-
des 382,5 undervisnings- och öv-
riga timmar. 

Undervisningstimmar för läsåret 2021-2022
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Poikel Vindkraft Ab/Oy och 
Edsvik Vindpark Ab planerar en 
vindkraftspark i Korsnäs kom-
mun. Ägare av Poikel Vindkraft 
Ab/Oy och Edsvik Vindpark Ab 
är finska Fortum Power and Heat 
Oy samt svenska eno energy 
Sweden Ab.

I projektområdet (Poikel) pla-
neras byggande av sammanlagt 
åtta vindkraftverk. De planerade 
vindkraftverken har en total höjd 
på 290 meter. Poikel vindkrafts-
park omfattar en yta på cirka 1 
000 hektar. I arbetet undersöks två 
projektalternativ och ett så kallat 
0-alternativ.

Enligt de preliminära planerna 
överförs den el som produceras i 
projektområdet till det riksom-
fattande nätet via elstationen i 
Taklax. Den interna och externa 
elöverföringen i vindkraftspar-
ken genomförs genom jordkablar. 
Lösningarna för elöverföringen 
preciseras när MKB-förfarandet 
framskrider och i samband med 
projektets fortsatta planering.

Program för deltagande och bedöm-
ning och program för miljökonse-
kvensbedömning

I planläggningens inledningsfas 
utarbetas ett program för delta-
gande och bedömning, som även 
innehåller MKB-programmet. 
Avsikten är att utkastet till gene-
ralplan, som även innehåller en 
MKB-beskrivning, ska bli färdig 
hösten 2021. I programmet fram-
kommer bakgrund till projektet, 
beslut, planprocessen och hur 
konsekvenserna bedöms samt en 
ungefärlig tidtabell.

Alla intresserade (även personer 
utanför orten) har möjlighet att 
framföra sin åsikt och anmärk-
ning under den tid då planen är 

framlagd. Framläggandet ord-
nas tre gånger under planlägg-
ningsprocessen: I det skede då 
programmet för deltagande och 
bedömning (innehåller MKB-pro-
gram) utarbetas, i planutkastske-
det (innehåller MKB-beskrivning) 
och i planförslagsskedet.

Projektområdet för Poikel vindkraftspark ligger i Korsnäs kommun, 
cirka en kilometer österut från Korsnäs centrum. Harrström ligger på 
cirka 2,9 km:s avstånd, Petalax (Malax) på cirka 9,8 km:s avstånd och 
Molpe på cirka 7,4 km:s avstånd. Avståndet till kusten (Korsungfjär-
den) är som närmast cirka 1,5 kilometer.

Poikel vindkraftspark
Tekniska nämnden föreslog 

13.4.2021 för kommunstyrelsen att 
Programmet för deltagande och 
bedömning, som även innehåll-
er MKB-programmet, framläggs 
till påseende. Kommunstyrel-
sen besluter om vidare åtgärder 
26.4.2021.
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Undantagslov 
Tillåten byggrätt på en RA-strandtomt enligt 

kommunens strandgeneralplan är totalt 160 m2. 
Villans våningsyta får dock vara högst 90 m2, gäst-
stugan 30 m2 och bastun högst 40 m2. Alternativt 
om man lämnar bort gäststugan helt så får villans 
våningsyta vara 120 m2 och bastuns 40 m2.

Sten och Haglund-Sten
Christoffer Sten och Jenny Haglund-Sten anhåller 

om undantagslov för överskridning av gäststugans 
våningsyta med 10 m2. 

Idag finns ett fritidshus på 44 m2 och en bastu på 
20 m2 på fastigheten. Sökanden planerar att köpa ett 
färdigt huspaket, vars våningsyta är 40 m2. Undantag 
sökes, eftersom våningsytan för gäststuga överskrids 
med 10 m2. Den totala byggrätten på 160 m2 över-
skrids inte.  

Grannarna har inget att anmärka på ansökan och 
giltigt arrendeavtal finns.

Tekniska nämnden föreslår 13.4.2021 för kommun-
styrelsen att undantag kan beviljas. Nämnden anser 
att det inte finns hinder i beviljandet av undantagslov. 
Våningsytan för gäststugan överskrids med 10 m2. 
Den totala byggrätten överskrids inte. Sökanden bör 
vara medveten om att den överskridande byggrätten 
kommer att inverka på våningsytan på nybyggnad/
tillbyggnad av nuvarande fritidshus och bastu och 
den minskas i motsvarande mån.

Östman Tore och Lisbet
Lisbet och Tore Östman anhåller om undantagslov 

för överskridning av gäststugans våningsyta med 12 
m2.

Sökanden har planer på att ändra nuvarande som-
marstuga till gäststuga och uppföra en ny sommar-
stuga på 118 m2. I huset inreds en bastu och nuvaran-
de blir förråd. Med anledning av detta söks undantag, 
då våningsytan för gäststuga överskrids med 12 m2. 

Den totala byggrätten på 160 m2 överskrids inte.
Tekniska nämnden föreslår 13.4.2021 för kommun-

styrelsen att undantag kan beviljas. Nämnden anser 
att det inte finns hinder i beviljandet av undantagslov. 
Våningsytan för gäststugan överskrids med 12 m2. 
Den totala byggrätten överskrids inte.

Kangas samfällda skog och Felix Lind dödsbo
Kangas samfällda skog och Felix Lind dödsbo an-

håller om undantagslov i avsikt att uppföra en del av 
en ekonomibyggnad på M-område.

Sökanden har planer på att uppföra en ekonomi-
byggnad om 120 m2 på RA-område och på en del av 
M-område (Jord- och skogsbruksområde). Undanta-
get söks för att en mindre del av ekonomibyggnaden 
placeras på M-området.

Sedan tidigare finns på RA-tomten ett fritidshus på 
80 m2 och en bastu på 30 m2.

Den närmaste grannen har inget att anmärka på 
ansökan. Den andra grannen motsätter sig industri-
anläggningar på fritidsområde.

Tekniska nämnden föreslår 13.4.2021 för kommun-
styrelsen att undantag kan beviljas. Nämnden anser 
att det inte finns hinder i beviljandet av undantagslov 
eftersom endast en mindre del av ekonomibyggna-
den placeras på M-området.

Felix Lind db 

Kangas smf skog

 

Östman 
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aktielägenhet i 
Molpe

En anhållan har inkommit för 
köp av kommunens lokal A2 i Bs 
Ab Gärdet i Molpe.

Lägenheten togs i bruk år 2000 
och består av 3r+k+b, och är 77,5 
m² stor + biltak och lagerutrym-
me. Lägenheten är för tillfället ut-
hyrd.

Anbudet är på 73 800,00 € för 
lokalen. Kommunen har fastställt 
försäljningspriset till 82 000,00€.

Tekniska nämnden föreslår för 
kommunstyrelsen att anbudet om 
73 800 € godkännes för försäljning 
av lokal A2 i Bostads Ab Gärdet i 
Molpe.

Upphandling av 
förnyande av vat-
tentak avbryts

Anbudsförfrågan för förnyan-
de av vattentak på uthusbyggnad 
vid Bredblick har gjorts som öp-
pet förfarande. Anbudsförfrågan 
skickades 15.2.2021 till fyra en-
treprenörer.

Inom utsatt tid inlämnandes två 
anbud.

Vid öppnande av anbuden för-
kastades ett anbud, pga brister i 
anbudshandlingarna. Förhand-
lingar med den enda godkända 
anbudsgivaren har skett. Det nya 
framförhandlade priset uppgår 
till 22 800 € (moms 0 %). I årets 
budget finns ett anslag om 19 800 
€ för förnyande av vattentak och 
rörsanering om 35 000 €, totalt 54 
800 €.

Tekniska nämnden beslutade 
13.4.2021 att avbryta upphand-
lingen för förnyande av vattentak 
vid uthusbyggnaden vid Bredblick 
på grund av att det lägsta anbudet 
överskrider budgetanslaget. En ny 
anbudsförfrågan ska göras för att 
få fler offerter att jämföra.

Lunchstängning på 
kommunkansliet

I samband med ekonomiar-
betsgruppens genomgång av de 
olika avdelningarna, har disku-
terats olika sätt att effektivera 
verksamheten.

Kommunstyrelsen beslutade 
25.3.2021 att införa lunchstängt på 
kommunkansliet mellan klockan 
12.00 – 13.00. Lunchstängningen 
tas i bruk från och med 14.6.2021, 
vilket i praktiken innebär att dör-
rarna och växeln är stängda under 
denna timme.

Representant i 
Oy VASEK Ab:s 
styrelse

Korsnäs kommun är delägare i 
det regionala näringslivsbolaget 
Oy VASEK Ab och har således 
möjlighet att närvara på bolags-
stämmor samt även utse en egen 
representant till bolagets styrel-
se.

Kommunstyrelsen har 2019 ut-
sett Sven-Erik Bernas som stäm-
morepresentant och Jens Bjurbäck 
som personlig ersättare till Oy 
VASEK Ab:s bolagsstämmor för 
perioden 2019 – 2021.

Kommunstyrelsen utsåg 
29.3.2021 Christina Båssar som 
ordinarie representant i bolagssty-
relsen och Marcus Nordmyr som 
personlig ersättare.

Mico Botnia Oy Ab
Korsnäs kommun är delägare i 

det kommunalägda bolaget Mico 
Botnia Oy Ab och har rätt att utse 
en representant till bolagets bo-
lagsstämma.

Kommunstyrelsen utsåg 
29.3.2021 Christina Båssar till or-
dinarie representant och Caroline 
Westerdahl som ersättare till bo-
lagsstämman för Mico Botnia Oy 
Ab.

TeeSe Botnia Oy Ab
Korsnäs kommun är aktieägare i 

det kommunalägda bolaget TeeSe 
Botnia Oy Ab och har rätt att utse 
en representant till bolagets bo-
lagsstämma.

Kommunstyrelsen utsåg 
29.3.2021 Christina Båssar till or-
dinarie representant och Caroline 
Westerdahl som ersättare till bo-
lagsstämman för TeeSe Botnia Oy 
Ab.

Kommunkansliet 
semesterstänger 
sommaren 2021

Sedan 2003-2020 har kom-
munkansliet enligt kommunsty-
relsens beslut hållit semester-
stängt två veckor i juli månad. 
Till dessa veckor har de anställda 
koncentrerat sina semestrar så-
som en effektiverings- och spar-
åtgärd, då semestervikarier inte 
anställts. Semesterstängningen 
har fungerat väl.

Följande har dejourerat på 
kommunkansliet under sommar-
stängningen: 1 person på tekniska 
avdelningen, 1 person på socialav-
delningen och 1 person på allmän-
na och ekonomiavdelningen (för 
betalning av inköpsfakturor).

Kommunstyrelsen beslutade 
29.3.2021 att kommunkansliet 
håller sommarstängt vecka 28-29 
sommaren 2021 (12-25.7.2021).
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Utvärdering av småbarnspedagogiken

Den pedagogiska verksamheten grundar sig på kultur

Den pedagogiska verksamheten grundar sig på lek

Småbarnspedagogikens kvalitet i Korsnäs kom-
mun utvärderas regelbundet och systematiskt un-
der verksamhetsåret. Den pedagogiska verksam-
heten utvärderades hösten 2020 och denna gång 
låg lek, rörelse, konst och kultur i fokus. 

Utvärderingen bestod av två delar, den ena riktades 
till vårdnadshavarna och den andra till pedagogerna. 
Vårdnadshavarnas svar togs in digitalt via enkätverk-
tyget Surveymonkey. Totalt besvarades enkäten av 43 
% av vårdnadshavarna. Pedagogernas del gjordes via 
teamdiskussioner på alla avdelningar. 

Nöjda med verksamheten
Sammanfattningsvis verkar vårdnadshavarna 

nöjda med verksamheten. Pedagogernas och vård-
nadshavarnas svar överensstämde till största delen. 
Pedagogerna och vårdnadshavarna är ense om att 
verksamheten alltid eller oftast grundar sig på lek 
och rörelse. Konst och kultur kunde förbättras tyck-
er däremot båda parterna. 
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Behandlade bygglov och 
åtgärdstillstånd

Tillsynsnämnden har 20.4.2021 godkänt följande ansökningar om bygglov och åtgärdstillstånd.
Bygglov
Byggherre  By Rnr  Ändamål
Nilsson Ann-Louise  Edsvik 3:20  Maskinhall
Eklund Lars-Johan  Harrström 6:51  Bastu
Honkanen Joakim o Annica  Harrström 2:277  Bostad
Mattans Fredrik  Harrström 1:36  Villatillbyggnad
Sten Christofer o Haglund-Sten Jenny Harrström 3:147  Gäststuga
Inderfjärdens trädgård öb  Korsnäs 51:1  Ekonomibyggnad
Korsnäs kommun  Korsnäs 49:0  Ändring av  användningsändamål
Lind Felix dödsbo o Kangas smf  Korsnäs 5:49  Förråd/garage
Mannfolk Leif o Kaas Ann-Sofi  Korsnäs 12:60  Tillbyggnad av ekonomibyggnad
Mr motors ab  Korsnäs 8:146  Båtförvaringshall
Mr motors ab  Korsnäs 8:98  Tillbyggnad av verkstad
Spadealers ab  Korsnäs 29:1  Tillbyggnad av produktionsutrymmen
Vesterback Matias o Lindahl Jenny  Korsnäs 16:57  Bostad
Backman Ralf  Molpe 1:304  Gäststuga
Björkqvist Bror  Molpe 9:21  Ändringsarbeten i bostad
Juthström Mats  Molpe 5:159  Ändring av fritidsbostad till bostad
Luoma Irina o Jari  Molpe 1:141  Villa
Näsman Niklas o Södergran Carolin  Molpe 9:103  Bastu
Östman Tore o Lisbet  Molpe 7:36  Villa
Björkqvist Åke  Taklax 2:128  Ändring av  användningsändamål
Westerlund Katarina  Taklax 878:63  Bastu

Åtgärdstillstånd
Byggherre  By Rnr  Ändamål
Mattans Fredrik  Harrström 1:36  Grill/sommarkök
Nguyen Trung  Harrström 4:133  Värmebrunn
Back Daniel o Pajukangas Sabrina  Korsbäck 1:170  Värmebrunn
Bjurbäck Rita  Korsnäs 4:22  Förråd
Korsnäs kommun  Korsnäs 49:0  Fasadändring
Inderfjärdens trädgård öb  Korsnäs 53:1  Solpaneler
Lagerström Mikael o Catarina  Korsnäs 876:2  Inglasning av terrass
Polkuped  Molpe 876:4  Kajaklager/Kiosk
Stenbäck Dage  Molpe 1:108  Inglasning av terrass
Stenbäck Ronny  Molpe 8:154  Skyddstak

Åtgärdsanmälan
Byggherre  By Rnr  Ändamål
Mattans Fredrik  Harrström 1:36  Vedlider
Bäckman Tommy  Korsnäs 6:68  Förråd
Mannfolk Leif o Kaas Ann-Sofi  Korsnäs 12:60  Lada
Granqvist Ulf  Molpe 876:4  Förråd
Laitinen Marjatta o Turo  Molpe 10:74  Vedlider
Söderback Mikael o Högback Linda  Molpe 6:58  Förråd

Rivningsanmälan
Byggherre  By Rnr  Ändamål
Bröderna Åbackas pälsfarm  Harrström 2:240  Skugghus
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Tack för påskhälsningarna
Vi på Lärknäs vill tacka Harrström dagis för den fina påskhälsningen. Alla boende fick varsin egen påskhälsning och 
så fick vi en stor fin tavla. 

Tavlan och de andra påskhälsningarna kom till stor glädje för ALLA boenden. 
H. Lärknäs
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Coronasituationen i KorsnäsCoronasituationen i Korsnäs
Följ med aktuell information, regler och rekommendationer 

på kommunens hemsida www.korsnas.fi 
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Ett planerat ägarskifte-projektet, som förverkli-
gas av Vasaregionens Utvecklingsbolag Ab VASEK, 
Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concor-
dia och Kristinestads näringslivscentral, har publi-
cerat en serie med fyra guider för alla parter i ägar-
skiften.

Omfattande och lättlästa guider ger i en koncis och 
tydlig form anvisningar för både säljaren av verk-
samheten, den som köper verksamheten, den per-
son som överlåter företaget och den som tar över 
familjeföretaget.

– Företagets ägarskifte är en lång process. De sa-
ker du bör uppmärksamma är lite annorlunda be-
roende på vilken roll du spelar i ägarskiftet. Därför 
är serien med fyra guider nu mer omfattande och 
innehåller, förutom ett omfattande infopaket, ock-
så olika minneslistor och anvisningar. I ägar- och ge-
nerationsskiften ser samma sak lite annorlunda ut 
beroende på från vilken synvinkel du tittar på den, 
påminner direktör för företagstjänster Kjell Nydahl 
från Vasaregionens Utveckling Ab VASEK.

Rådgivning angående ägar- och generationsskiften 
har getts inom utvecklingsbolagens verksamhets-
områden redan under en längre tid. Förra året hjälp-
te VASEK 170 olika företag och företagare i Vasaregi-
onen med ägarskiften. 

Nya guider för alla parter i ägarskiftenNya guider för alla parter i ägarskiften
Den här guiden kommer att ge impulsen för att re-

flektera över saker och hjälper till att gå vidare med 
konkreta minneslistor. Det är också bäst att anlita en 
expert redan i början av processen.

De viktigaste sakerna för säljaren och överlåtaren 
är förberedelserna inför försäljning eller överlåtel-
se av företaget, värderingen av företaget och den 
mentala aspekten av förändringen. Köparen eller 
efterträdaren för sin del bör fokusera på att skapa 
en helhetsbild av företaget och förbereda sig för av-
talsförhandlingar. 

Målet med ägarskiftesrådgivningen är att se till att 
framgångsrika och livskraftiga företag fortsätter sin 
verksamhet och att arbetsplatserna bevaras. 

Guider för ägarskiftenGuider för ägarskiften
Ladda ner avgiftsfria guider via sidan 
www.vasek.fi/foretagets-agarskifte  

Tryckta guider kan du få av din företags-
rådgivare eller hämta från VASEKs kontor 

(Nedre torget 1A, 3 vån., Vasa).
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“Korsnäs-app”
Planeringen av en Korsnäs-app 

påbörjades under hösten 2020 
när de första kontakterna togs 
till olika leverantörer. Arbets-
gruppen har tagit ställning till 
tre olika leverantörers förslag för 
förverkligande av Korsnäs-ap-
pen. Alla leverantörer har kun-
nat ge mycket goda alternativ.

Under hösten ansökte projekt-
gruppen tillsammans med flertalet 
andra Österbottniska kommuner 
om statliga bidrag för digitalise-
ring av kommunernas verksam-
het. Nykarleby stad är huvudman 
för ansökan och projektet.

Korsnäs andel i projektet var att 
utveckla en app som sedan kan tas 
i bruk även av de övriga kommu-
nerna.

I och med att projektansökan 
för digitaliseringsprojektet fick 
beslut om statlig finansiering, kan 
kostnaderna för Korsnäs-appen 
påföras digitaliseringsprojektet. 
Korsnäs kommuns egen andel i 
digitaliseringsprojektet är ca 5.000 
euro. Enligt diskussion med leve-
rantören kunde en första version 
vara tillgänglig till sommaren 
2021.

Styrgruppen för Möjligheterna 
Korsnäs föreslår för kommunsty-
relsen att man väljer Pool digital 
som utvecklare och leverantör av 
en Korsnäs-app.

Kommunstyrelsen valde 
29.3.2021 Pool digital som utveck-
lare och leverantör av en ”Korsnäs-
App”.

Inom projektet Möjligheternas 
Korsnäs har finansiering sökts 
och erhållits för att utveckla 
gruvområdet och Waterloo-om-
rådet. Planen är att skapa ett 
intressant, mångsidigt och till-
talande rekreationsområde som 
bidrar i ännu högre grad än i 
dagsläget, till många olika typer 
av fritidsaktiviteter, där gruvom-
rådet väcks till liv igen och sam-
tidigt förbinds med Waterloo-le-
den. 

NTM-centralen har beviljat pro-
jektet Enter Korsnäs Min(d)e Cen-
ter 50,000 €. Korsnäs kommun 
står tillsammans med förenings-
livet för en lika stor andel. Fören-
ingarnas del i projektet är tänkt att 
bestå av talkoarbetstimmar. Den 
kommunala andelen kommer från 
projektet Möjligheternas Korsnäs.

Gruvområdet är för landskapet 
en unik plats. En relativ lättvand-
rad vandringsled sträcker sig runt 
området och ger information om 
den tidigare gruvverksamheten. 
Genom projektet Enter Korsnäs 
Min(d)e Center önskar vi nu lyfta 
och föra fram det unika och sam-
tidigt skapa intressanta aktiviteter 

Enter Korsnäs Min(d)e Center
på och i anslutning till området. 
Också Waterloo-området, som re-
dan innefattar skjutbana, skidspår, 
vandringsled, pulkbacke och grill-
platser, omfattas av den planerade 
utvecklingen och planen är att bin-
da de två platserna samman med 
en förbindelseled. En förbindelse-
led gör det enklare att förflytta sig 
mellan de två områdena, men bju-
der också på fler alternativa rutter.

Målet med projektet Enter 
Korsnäs Min(d)e Center är att 
skapa ett område som gör att be-
sökaren gärna återvänder för fler 
besök. En plats där såväl kom-
muninvånare som turister trivs, 
där aktiviteter för lek, motion och 
fritidsaktiviteter binds samman 
till en mångsidig helhet. Genom 
att utöka aktivitetsmöjligheter-
na och anpassa projektområdet 
till olika målgrupper växer en re-
kreationsplats fram som tilltalar 
fler. Projektet har med andra ord 
potential att få stor betydelse för 
många målgrupper och ha posi-
tiv inverkan på hälsa, aktivitet och 
uteliv.

Planering, utveckling och för-
verkligande sker under år 2021.
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HAR DU EN GÅRDSBUTIK I

KORSNÄS KOMMUN?

Hör av dig senast 12.5 till camilla.moliis@korsnas.fi 
eller 050-5680403, ifall du vill att vi nämner din gårdsbutik i

KorsnäsNytt och i Korsnäs-appen.

#MÖJLIGHETERNASKORSNÄS

Kommer du att ha en gårdsbutik/-kiosk i sommar? 
Kanske planerar du att sälja tomater, jordgubbar, potatis,

bakverk, ägg, blommor, souvenirer eller något annat?
 

I sommarbilagan av KorsnäsNytt samt i den kommande
Korsnäs-appen önskar vi lista alla gårdsbutiker i kommun,

detta för att göra det enklare för alla våra turister,
sommargäster och kommuninvånare att hitta just dina

lokalproducerade eller närodlade produkter. 

ÖVERNATTNINGSMÖJLIGHETER 
I  KORSNÄS KOMMUN?

I  SOMMARBILAGAN AV KORSNÄSNYTT 
OCH I DEN KOMMANDE KORSNÄS-APPEN 

ÖNSKAR VI LISTA ALLA 
ÖVERNATTNINGSMÖJLIGHETER 

SOM KAN ERBJUDAS ÅT DE TURISTER 
SOM BESÖKER VÅR KOMMUN.

ERBJUDER DU SOM PRIVATPERSON ELLER DIN FÖRENING 

Hör av dig senast 12.5 till 

camilla.moliis@korsnas.fi eller 050-5680403, 

ifall du vill att vi nämner ert övernattningsalternativ 

i KorsnäsNytt och i Korsnäs-appen.

#MÖJLIGHETERNASKORSNÄS
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Alexandra's hår (hårproduktpaket):  Elthon Höstman
  

Bistro Korsnäs (pizza och läsk för två personer):  Helmi Trontt i
  

Dermosil  (produktpaket,  3 st) :  Wil l iam och Adrian Snickars ,  Theo Nyståhl  och Fi l ip Fröding
 

In Pampas (produktpaket):  Sanna Lind
 

Janina Hannus Avon cosmetics (produktpaket):  Jessica Mann
 

K-Ceramics (sex valfr ia handdrejade muggar):  Anna Backgren
 

Korsnäs Blomster- och Begravningstjänst (presentkort):  Sebast ian Envik
 

Korsnäs Handelsträdgård (Sofiastjärna, 2 st) :  Fr ida Sandman och Elwin Fröding   
 

Marit ima (passfotografering, 2 st) :  Else-Maj Westerholm och Max Yl i- Ikkelä
 

MaskrosStina (nyckelr ing med skyddsängel):  El ias Mattans 
 

MB-Produkt (hälsoproduktpaket,  2 st) :  Samuel Matkoski  och Tore Österbro
 

Mr. Motors Korsnäs (produktpaket):  Björn Nyberg
 

Polkuped (presentkort):  Stefan Hartvik
 

Protein & Biceps (1  månads medlemskap, 2 st) :  Carina Westberg och Annast ina Sandvik   
 

Salong Må Bra (presentkort):  Jenny Ekström
 

Skärgårdens Skatter (3-pack med produkter,  2 st) :  Andreas Rosendahl och Fel ic ia Nyståhl
 

Sofia’s muskelf ix (presentkort):  Sandra Saarela
 

Strand-Mölle (pizza och läsk för två personer):  Mil la Salmi
 

West Coast Rib Charter (presentkort):  Wilma och Lenni  Backholm
 

White Rose Design (Korsnäs-magnet, 2 st) :  El in Rosendahl och Ronny Andtsjö

GRATTIS TILL ALLA VINNARE I  

Påskjakten

 
 

Stort TACK till alla som deltog i påskjakten 2021, 
totalt uppnådde vi 5400 QR-skanningar!

Stort TACK också till alla företag som bidrog med fina vinster!
 

#möjligheternaskorsnäs

Fo
to

: K
im

m
o

 R
a

u
at

m
a

a



KORSNÄSKORSNÄSNyttNytt

17

IF
 F

yr
e
n

 in
f
o
r
m

e
r
a
r

IF FYREN INFORMERAR
Friidrottsträningar
Friidrottsträning på Korsnäs Arena måndagar kl. 18.00 för barn födda 2013 och äldre. Tränare 
Felicia Åbacka och Nathalie Nystrand.

IF Fyrens terräng cup
onsdagar kl. 18.30, anmälningar från kl. 18.15
5.5 Molpe skola
12.5 Taklax uf
19.5 Harrström daghem
26.5 Gruvleden

Kickoff resa till Vargberget i Närpes söndag 30.5. Mera info i samband med terräng-cupen.

Klubbträningar/tävlingar börjar onsdag 9.6 kl. 18.30 på Korsnäs Arena.

FM-tävlingarna Silvertrissan
För första gången på 16 år har If Fyren haft skidåkare med i 13-16 åringar-
nas FM-tävlingar Silvertrissan (Hopeasomppa) som gick av stapeln i Vuo-
katti 9-11.4. I fjol inhiberades tävlingarna pga coronapandemin och i år låg 
tävlingsstarten länge i vågskålen, men till sist blev det klart att tävlingarna 
kunde genomföras till juniorernas stora lycka. Fyrens tre man starka lag 
Casper Holm, Filip Fröding och Marius Ramstedt fick uppleva glädje, besvi-
kelse, vurpor, härlig gemenskap och en stor fin skidfest. Banorna var tuffa 
och föret var minsann en stor utmaning både för åkare och vallateam. Med 
andra ord ett väldigt lärorikt mästerskap som bådar gott för framtiden. 

Fredag - H14 Sprint (fri stil)
Filip tog sig till final och kammade hem 5:e platsen. Casper slogs ut i 
kvartsfinal och hans slutplacering blev 22:a. Kan nämnas att de 30 bästa 
som gick vidare från kvalet låg inom 10 sekunder. Det var en mycket spän-
nande tävling och i klassen deltog totalt 77 åkare. 

Lördag - Individuellt (klassisk stil) 
H13 skidade 3 km och Marius kom på en fin 28:e plats bland 54 deltagare
H14 skidade 5 km och de fina resultaten blev Filip 15.e och Casper 17:e av 
totalt 44 skidåkare. 

Söndag - H14 stafett (fri stil)
Pojkarna bildar tillsammans ett starkt stafettlag, men denna dag gick det 
inte som planerat. Stavbrott och vurpa gjorde att målet att placera sig bland 
de 10 bästa blev i princip omöjligt. Pojkarna krigade sig dock till en 11:e 
plats av 18 lag. 

Marius Ramstedt

Filip Fröding
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Foto: Thomas Ramstedt

Casper HolmCasper Holm
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KORSNÄSKORSNÄS
På gång iPå gång i

1 Maj firande
vid Korsnäs Arena /

parkeringen
Lördag 1.5 kl. 10.00-12.00

Ballongförsäljning,

aktiviteter för barn,

motionsbingo m.m.

Välkomna!

Arr: Korsnäs Fritid

Flickor och pojkar födda 2013, 2014 och 2015 kan nu komma 
med och spela fotboll i Korsnäs FFs Mix-7 lag.  
Träningarna startar under våren när utesäsongen börjar. 
Ta kontakt med Mujo Camdzic för mer info, tel. 045 2059370

Flickor och pojkar födda 2013-2015

KoM mED På

Flickor födda 2007-2011
Är du flicka, född 2007-2011, och intresserad av att prova på fotboll?  
Kom med i Korsnäs FFs flicklag.  
Ta kontakt med Marika Blomberg för mer info, tel. 050-3003231.

P-10 och P-12 
Korsnäs FF har även ett P-10 lag för pojkar 
födda 2011-2012 och ett P-12 lag för pojkar 
födda 2008-2010.  
Nya spelare är välkomna med!  
Ta kontakt med Matias Backholm för mer info, 
tel. 050-5443673.

Tonårsföräldrar!
 
 

Fritidsverksamhet planeras

för ungdomar. 

Föräldrar får ta kontakt med

ungdomsansvarige

Nadja Söderholm

nadja.soderholm@korsnas.fi /

050 9119014

För mer info!

 

Idrottsskola på Korsnäs Arena kl.10-12 
och Molpe idrottsområde kl.13-15 
måndag-fredag 7-11.6.2021 
Anmäl till Roger senast 29.5 
lindholm.roger@gmail.com eller 

skicka sms till 044 200 00 81 
Anm.avg. 10 €/person, betalas på 
platsen. Ta med egen matsäck ! 
Åldersgräns: 6-13 år (skolbarn). 
Arrangör: Idrottskansliet i Korsnäs 
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SIMSKOLEVERKSAMHET SOMMAREN 2021 
 

Simskolan riktar sig till barn födda

2015 eller tidigare. 

 

Molpe 28.6 - 9.7.2021   

                                                           

F.m: Korsnäs-Korsbäck kl. 10-12.30                     

E.m: Molpe kl. 14.00-16.30 

 

Harrström 12-23.7.2021 kl. 10-12.30

 

Lek och Plask

 

 för barn i åldern 3-5 år tillsammans

med en vuxen.

 

         Grupp 1: 28.6-2.7 kl. 12.45-13.45 

        Grupp 2: 5-9.7 kl.12.45-13.45

  Grupp 3: 12-16.7 kl.12.45-13.45

 

 

Folkhälsan i Korsnäs

 

 

 

 

 

Avgifter; 

Lek och plask: 1 barn 20 €, 2 barn 30 €.

Simskola: 30 € per barn för medlemmar och 35

€ per barn för icke medlemmar i Folkhälsan.

Avgiften för simmärken som barnen tar under

simskolan ingår i avgiften för simkursen, det

tillkommer alltså ingen avgift för eventuella

simmärken.

Transport till och från simskolan: 10 €/barn. 

Anmälan: Antalet deltagarplatser är

begränsat.  Anmälan öppnar 17.5.2021.

Anmälan sker via internet på följande adress

https://www.folkhalsan.fi/korsnas/  Kom ihåg

att meddela om eventuell transport i samband

med anmälan.

Vid eventuella frågor kontakta simombud

Camilla Lagerström, 0503533179 vardagar,

kvällstid kl. 17-20.00

Nadja Söderholm, 0442759999 vardagar

 Folkhälsan i Korsnäs 

 

 

 

 

 

Pröva på dagar

Vi ger er möjlighet att delta i
kostnadsfria pröva på tillfällen

inom  motion och välmående, t.ex. 
 terränglöpning,  boxercise,

paddling och garuda. Tillfällena
ordnas en gång per vecka i maj på
olika orter i kommunen. Begränsat

antal deltagare.
 

Följ Folkhälsan i Korsnäs på
Facebook för mer information om

datum och tider. 
 
 

FOLKHÄLSAN I  KORSNÄS

Utfärd till Storskär i Malax skärgård 
Korsnäsnejdens Pensionärer rf planerar i samarbete 
med West Coast RIB Charter att ordna en spän-
nande utfärd till Storskär 28.7.2021 med start från 
Ytterbådan på Bergö. 
Om du är intresserad, så kan du ta kontakt med 
Anna-Lena Kronqvist, tel. 040-7565597 eller anna-
lena.kronqvist@icloud.com för närmare information 
och förhandsanmälan.

Tisdagen den 4.5 klockan 18.00
 hålls städkväll av

 uteområdena vid museerna.

Ta med egna räfsor, krattor, sekatörer, m.m.

Området är stort och vi följer myndigheternas

begränsningar och håller avstånd till 

varandra. Kaffeservering, korvgrillning.

Arr: Korsnäs Hembygdsförening och 

Föreningen Prästgårdsmuseet 

	
	
	
Föreningen	Prästgårdsmuseet	i	Korsnäs	r.f.	kallar	till	
	

	 EXTRA	FÖRENINGSMÖTE	
	
Måndag	den	10	maj	2021	kl.	18.30	i	Korsnäs	prästgårdsmuseum	för	stadgeändring.		
Begränsat	antal	medlemmar	kan	delta	på	plats	enligt	gällande	coronabegränsningar.	Därför	behövs	
en	förhandsanmälan	från	dem	som	vill	delta	i	medlemsmötet.	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.	
	
Stadgeändring.	
Kaffeservering.	
Välkomna!	
	
Korsnäs	den	27.4.2021	
Styrelsen	
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Botnia Paradise
Biblioteket har bokat till Botnia Paradise med 
KAJ på Wasa teater kl. 19.00 fredag 5.11 - Svenska 
dagens afton!
50 platser finns och vid behov även busstransport. 
Grupprabatt, teaterbiljetten 37 euro för vuxna, 
27 euro för barn, litet tillägg för bussen. Det går 
också att ordna transporten själv.
Vi hoppas och tror på en återgång till det gamla 
normala, men lägger in en liten reservation i detta 
skede!
Boka i biblioteket tel 06 3479140

Barnens Estrad
Barnens Estrad besöker Korsnäs i maj och visar 
Kejsarens nya kläder, utomhus under tält, för 
säkerhets skull. Tre föreställningar per dag.
Bibliotekets projekt Läsfilten (RFV) bjuder på 
teater till dagis och skolor. 
”En kejsare som allra mest bryr sig om sina fina 
kläder och mindre om hur mänskorna i landet har 
det. En dag får han besök av en listig skräddare…” 
En rolig, fartfylld och interaktiv pjäs som utgår 
från den välkända sagan.
Garanterat barnvänligt!
Regi: Anna Högström
Dramatisering: Matilda Anttila
Dekor, foto & grafik: Lasse Andersson
Dräkter: Sonja Dragon
Musik: Stefan ”Kilju” Lindblom
Rekvisitör: Pia Lindén-Lamoureux
Producent: Anders Grönroos
I rollerna: Matilda Anttila och Essi Parkas
Publik: 2-9-åringar med familjer
Längd: c. 35 minuter

Bibliotekets öppethållning
Valborgsmässoafton, biblioteket stänger kl 16.
Trevlig Första Maj!

Biblioteket är stängt  och bokbussen kör ej på 
Pingstdagen 13.5(röd dag), normal öppethållning 
fredag 14.5. 12-19 
Biblioteket övergår till sommaröppethållningstid 
juni-augusti fr o m 1.6: 
må och fre 12-19 (oförändrat)
ti,on, to 12-15 
Bokbussen kör till och med midsommarveckan 
v. 25. varefter det blir sommaruppehåll till v. 33, 
måndag 16.8. Efter skolavslutningen faller månda-
gens förmiddagshållplatser bort.
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Utställning i biblioteket
”I fälan” - KulturÖsterbottens utställning om säl-
jakt visas i biblioteket 3.5-15.6.2021.

Veterandagen 2021
Årets veterandag firades virtuellt med 
traditionellt festprogram med tal och 
musik och premiärvisades på Malax 
tv och på Malaxtv:s webbsida på den 
nationella veterandagen 27.4. 

Årets arrangör var Korsnäs kommun och i pro-
grammet medverkar Korsnäs församling med 
Janne Heikkilä, Hanna Östman, Jan-Ola och 
Deseré Granholm, elever i Korsnäs lågstadiesko-
lor, Isak Lindholm på piano, Sandra Sund med 
solosång och Pia Södergran med diktläsning.
Korsnäs kommuns hälsning framfördes av Chris-
tina Båssar. Frontveteranföreningen Kamraternas 
ordförande Jarl Silfver talade. Maria Mannfolk 
filmade och Malax tv redigerade.
Korsnäs 4H-medlemmarna med Petra Sundholm 
som ledare tillverkade kort med hälsningar och 
bakade kakor som hemmaboende veteraner fick i 
gåva på veterandagen.
Det går att se festen ännu i efterskott på webben 
på Malaxtv.fi

Ordkonst-
verkstad

Vi fantiserar, leker, pysslar, skriver och berät-
tar. Vi skapar egna fantasivärldar där allt kan 
hända. Vi kommer också att göra en egen 
ordkonstpodd. 
Måndag till torsdag 14 - 17.6 kl. 10 – 12 på 
Korsnäs kommunbibliotek. 
Vi bjuder på ett litet mellanmål under 
dagen. 
Skjuts från andra byar kan ordnas vid behov. 
Anmäl dig till biblioteket 06-3479140 eller 
biblioteket@korsnas.fi . Sista anmälnings-
dag: 4.6.2021.
Med bidrag från RFV.
Camilla Rönnholm och Pontus Westmalm
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Kocka med Petra på Teams för åk 1-6Kocka med Petra på Teams för åk 1-6
Matlagning med olika teman, hemma i 

ditt eget kök!
Fredag 7.5 och 14.5 kl. 17-18
Söndag 23.5 och 30.5 kl. 11-12
Delta i de tillfällen som passar dig, ett el-

ler alla! Ingen deltagaravgift! Anmäl senast 2 
dagar innan kurstillfället. Recept och länk till 
Teams kommer till e-posten ni anmält ifrån.

Morsdagstårtor lördagen 8.5Morsdagstårtor lördagen 8.5
Överraska mamma med tårta till mors-

dag! Vi gör tårtorna dagen innan mors-
dag på Korsnäs 4H:s kontor, Industrivä-
gen 4, Korsnäs.

Åk 1-3 kl. 14-15
Åk 4-6 kl. 15-16
Anmäl SENAST 6.5 så vi hinner skaffa alla 

ingredienser! Avgift: 10€ för medlemmar, 
15€ för icke medlemmar. Kom ihåg att ta med 
bricka eller fat till hemtransporten! Ledare: 
Petra samt eventuella hjälpledare vid behov.

Waterlooledens Tipsrunda för åk 3-6Waterlooledens Tipsrunda för åk 3-6 

Lördagen den 15.5 kl. 13.00-15.15. 
Starten sker från Waterloo och deltagarna till-
sammans med Alma och Faruk går leden till 
Lisasgrynnan och löser olika uppgifter längs 
vägen. Vi avslutar med korvgrillning vid Li-
sasgrynnan, där Petra väntar och tar emot 
gruppen och har förberett mellanmål. Anmäl 
senast 12.5. Avgift: 10€. Ledare: Alma Sö-
dergran, Faruk Hodzic och Petra Sundholm.

MatskolanMatskolan
Ännu finns platser kvar till matskolan 

som ordnas på Korsnäsgården 10-13.8. 
Matskolan är ett dagläger mellan kl. 9-15 
varje dag, där deltagarna får tillreda frukost, 
lunch och mellanmål alla dagar. Under dagar-
na betonas också vikten av hälsosamma va-
nor i form av sund kost och rörelse, helst i 
form av utevistelse alla dagar om vädret tillå-
ter. Därtill hör ett gårdsbesök till en producent 
en av dagarna samt inledande frukost och av-
slutande middag för familjerna. Mer info och 
anmälningar på matskolan.fi.

Företagshäften, medlemskap  Företagshäften, medlemskap  
och solrostävlingoch solrostävling

Sommaren närmar sig! Du som hjälper 
till hemma med olika sysslor kan beställa 
ett företagshäfte av Petra, Junioruppgift 
för dig upp till 10 år och Min 4H-uppgift 
för dig över 10 år. 

Är du även intresserad av att vara med i vår 
solrostävling, beställ solrosfröna på samma 
gång, så kommer de också med företagshäf-
tet. Företagshäften och solrostävlingen är en 
medlemsförmån, så vill du delta förutses att 
du blir medlem. Som medlem har man även 
förmånligare deltagaravgift på vissa evene-
mang. Kontakta Petra för mer information 
och anmälan. På hösten premieras både de 
som jobbat flitigast samt även den som vin-
ner solrostävlingen i Korsnäs utses! De bästa 
resultaten från varje 4H-förening skickas till 
Finlands svenska 4H, varifrån deltagarna går 
vidare till den nationella tävlingen.

Ny styrelseNy styrelse
Den 29.3 höll Korsnäs 4H årsmöte. Ca-

rola Örn återvaldes som ordförande och Ama-
lia Kulp till viceordförande. Som nya med-
lemmar kom Christel Bäcklund, Pia Höstman 
och Ros-Marie Nyståhl. Till suppleanter valdes 
Anna-Stina Aspbäck och Marlene Vägar. Petra 
fungerar som sekreterare utanför styrelsen 
samt som kassör. Till verksamhetsgranskare 
återvaldes Jan-Erik Ravals och Bengt Holt-
lund.

Kolla också aktuella evenemang på vår hem-
sida korsnas.fs4h.fi och följ oss på Facebook 
och Instagram!

Kontaktuppgifter: petra.sundholm@fs4h.fi 
eller 045-876 48 38.

INFO FRÅN KORSNÄS 4 H INFO FRÅN KORSNÄS 4 H 

Gilla oss påGilla oss på
www.korsnas.fs4h.fiwww.korsnas.fs4h.fi
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Jag skall börja med en glad nyhet. Vi har nu gjort 
klart med ett samarbetsavtal med VIFK vad gäller 
pojkjuniorerna. Detta betyder att Korsnäs FF i 
sitt lag kan använda de juniorer som VIFK vill 
skall få speltid i division 3. Det betyder ju också 
på samma gång att våra juniorer, om de är riktigt 
duktiga, har möjlighet att göra inhopp i VIFK-lag. 
Vi har ju kanske inte den bredaste truppen i divi-
sion 3, så denna lösning är jättebra. Också för 
framtiden.

Corona-situationen gör sig påmind igen. Senaste 
budet är att serien skall starta i mitten på maj. Så 
de matcher som skulle spelats tidigare, kommer 
nu att spelas någon gång under säsongen då det 
är passligt.

Korsnäs FF bredde återigen på talko ut fiberdu-
ken på Korsnäs Arena. Ett tiotal frivilliga ställde 
upp så att vi skall få tidigare gräsväxt på idrotts-
planen. 

Träningarna fortgår enligt bästa förmåga enligt 
rådande omständigheter. Vi får bara hoppas på 
friskare tider.

Börje Maars

KoFF-lotteriet 2021
Styrelsen för Korsnäs Fotbollsförening tackar alla 
som deltagit i årets lotteri! Lotterivinstmedlen är i 
klass med julkalenderförsäljningens och användes 
för föreningens junior och seniorverksamhet.

Vinnarna i lotteriet tillkännages på Korsnäs FF:s 
facebooksida, KN och i KoFF-tidningen, samt kon-
taktas personligen.

Dragningen utfördes 18.04.2021 av kriminalöver-
konstapel Mats Ståhl.

Här är de lyckliga vinnarna:

Annika Nyfors  vinst från OstroCenter
Tilde Lundvall  vinst från OstroCenter
Anne-Maj Maars vinst från Korsnäs FF
Caroline Westerdahl vinst från Korsnäs FF
SpaDealers  vinst från Korsnäs FF
Anneli Nyberg  vinst från Cabelo
Emma Vägar  vinst från Cellpac
Benita Harberg vinst från Mr Motors
SpaDealers  vinst från N&T Service
Jakob Blomqvist vinst från Korsnäs Andb
Samuel Westergård vinst från Korsnäs Andb
Jenny Lindholm vinst från Korsnäs Andb
Christina Westergård vinst från Dermoshop
Viktor Nordmyr vinst från Dermoshop
Boris Backholm vinst från Dermoshop
Börje Omars  vinst från Bistro
Ajman Kolarevic vinst från Bistro
Isac Westberg  vinst från Korsnäs FF
Eelis Kammonen vinst från Korsnäs FF
Marienne Ulfvens vinst från Sale
Annette Helsing vinst från Sale
Rasmus Bäcklund vinst från Strandmölle
Marika Blomberg vinst från Korsnäs Blomster
Martin Hofman  vinst från Cabelo
Ida Öman  vinst från Cabelo
Kenan Brkic  vinst från Cabelo
 

Senaste nytt från Korsnäs FF

Fiberduken utlagd på Korsnäs Arena inför Fiberduken utlagd på Korsnäs Arena inför 
spelöppningen.   spelöppningen.   

Vinstdragningen utfördes av kriminalöverkonstapel  Mats Vinstdragningen utfördes av kriminalöverkonstapel  Mats 
Ståhl och ordf. Stefan Eklund som en av bisittarna.Ståhl och ordf. Stefan Eklund som en av bisittarna.
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LAXSOPPFÖRSÄLJNING till förmån för missionen
Söndagen den 16.5
i Korsnäs församlingshem kl. 12-14, efter 
Gudstjänsten där familjen Dahlbacka medverkar. 
Beställ senast torsdag 13.5. 
Även hemkörning!
Ring:044 410 1825 (Hanna)
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Korsnäs församling informerar
Information från förvaltningen  
av begravningsplatsen

Korsnäs Församling har inlett arbetet med att gå igenom 
samtliga gravplatser på begravningsplatsen i Korsnäs  för 
att få fram korrekta uppgifter angående anhöriga, grav-
rättstider och dylikt. Våra äldsta gravplatser är från mit-
ten av 1800 talet och detta i sig medför att flera släktled 
har passerat sedan de första blev begravda och det är ofta 
barn-barn och även barn-barns-barn som nu står som 
närmast anhörig till dessa gravar. Brev sänds ut till så-
dana gravar som det hittas släktingar till övriga märks ut 
vid själva graven.

När en begravning sker väljer de anhöriga om de skall 
köpa gravrätten för 25 eller 50 år och efter att den tiden 
gått ut kan de anhöriga välja om de önskar förlänga grav-
rätten eller återlämna den till församlingen, själva grav-
stenen ägs av de anhöriga och ifall om de anhöriga önskar 
återlämna gravrätten till församlingen avlägsnas stenen 
från begravningsplatsen.

 Gemensamt Ansvar teckningar
Jag vill rikta ett stort TACK till alla elever och 
lärare som var engagerade i uppgiften att rita en 
teckning på temat: vad kan jag göra för en äldre 
människa, till insamlingen Gemensamt Ansvar? 
Alla tre kommunens skolor deltog (åtminstone 
några klasser per skola) och jag fick många fina 
teckningar. Alla teckningar kunde beskådas i 
kyrkan på påskdagen. Nu har jag lagt upp några 
i veckan som snurrar på vår hemsida och genom 
att klicka på dem kommer man till alla teck-
ningar som satts upp hittills. Jag hoppas ni går in 
och tittar - det kom många fina och olika förslag. 

Stöd gärna  
insamlingen  
Gemensamt 
Ansvar! 
Det finns fattiga äldre i Korsnäs, Finland och ute 
i världen som blir så tacksamma om ni tänker på 
dem! Det finns olika sätt att stöda: t.ex.: Aktia: 
FI82 4055 4148 41, mobile pay 83025, direkt från 
vår hemsida: www.korsnasforsamling.fi. TACK!

Sedan senaste nummer har det blivit vår, och det som 
tycktes som en stor snömängd var plötsligt borta. 
Många av er äldre har nu fått åtminstone den första 
dosen vaccin och Coronaläget ser ljusare ut. Detta år har 
väl lärt oss att ta en dag i taget och det får vi fortsätta 
med. Näta vecka är det maj och i skrivandet stund utgår 
vi ifrån att vi kan börja ordna lite mer verksamhet. Se 
nedan för mera info. Men den senaste informationen fås 
från hemsidan. 

Promenadgrupper till förmån för missionen
Vi fortsätter med motion&missions vandringarna, till 
att börja med träffas vi utomhus endast. Vi stöder med 
andra ord våra missionärer genom att vandra tillsam-
mans. En kaffe/tekopp utomhus blir det också om vädret 
tillåter.
Alla grupper startar kl. 09.30 förutom  Molpegruppen 
som startar enligt önskemål kl. 13.00. 

Korsnäs måndagar start 3.5 från församlingshemmet.

Harrström tisdagar start 4.5 från Uf. 

Molpe onsdagar start 5.5 från bykyrkan. 

Korsbäck torsdagar start 6.5 från Korsbäck skola.
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DiakonHannas kommentar
Jag tycker att svaren på frågorna ger en mycket 

bra bild av diakonin och dess kärnbudskap.    
Jag uppmanar alla som vill veta mera att läsa 

svaren. Slutligen vill jag säga: TACK, till alla 
som stöder diakonin på olika sätt, alla insatser 
är viktiga för att en medmänniska ska må lite 
bättre. Å kom ihåg, vi kan alla vara smådia-

koner för varandra. 

Baltikumvännerna
Sista gången för i vår, 4.5 kl.13-18.

Kaffebjudning för alla!

Alla sorterare är speciellt inbjudna! 

Kom och ta reda på vad det innebär att vara sorterare!

I sommar ska vi försöka ha öppet både inne i veckan och på lör-
dagar. Men det beror på hur många som vill komma och sortera. 
Vill du åta dig att vara en dag gör du en stor insats!

Diakonidirektionens uppfattningar om diakonins betydelse
I detta nummer vill jag vidga uppfattningen om dia-
konin i Korsnäs. Jag har därför låtit ett par medlemmar 
från diakonidirektionen svara på några frågor om dia-
konin i Korsnäs församling. 
Just nu sitter: Guy Kronqvist (ordförande), Kerstin Sjö-
strand, Ingegerd Till-Norrdahl, Anette Bjurbäck, Roger 
Lindholm och Yvonne Holming samt suppleanter Mikael 
Södersund och Vivan Vesterback i direktionen. De väljs 
för två år i gången.
1) Hur skulle du beskriva diakonin i Korsnäs församling
• Rätt aktiv trots Corona
• Diakoni är att ge hjälp och stöd åt dem som mest 

behöver det. Materiellt, t.ex. mathjälp, psykiskt och 
andligt. Församlingen har en diakon anställd för att 
leda och utveckla diakonin, men det är en uppgift 
för oss alla. Att hjälpa en granne eller en släkting 
kan också ses som diakoni. Diakoni bygger på det 
dubbla kärleksbudet och på tanken att vi alla är 
älskade Guds barn.

• Diakonin skall vara lättillgänglig och en plats dit folk 
lätt ska kunna komma när de behöver hjälp på livets 
väg. 

2) Varför vill du vara med i diakonidirektionen?
• Har alltid tyckt om att hjälpa människor. Jag har 

jobbat med människor i hela mitt yrkesverksamma 
liv

• Det är ett viktigt och intressant uppdrag. 
3) För vem finns diakonin?
• Den skall finnas till för alla som är i behov av hjälp 

och stöd, ung som gammal. 
• För alla i den meningen att de som har kraft och 

resurser kan ge hjälp och stöd åt behövande och den 
som behöver hjälp och stöd bör kunna få det.

4) Vad kan diakonin hjälpa till med?
• Allt från vänverksamhet till mathjälp, träffar och 

dylikt
• Diakonin i Korsnäs församling har små möjligheter 

att hjälpa med penningmedel, men kan nog vara en 
samtalspartner och rådgivare när det gäller andliga, 
mentala och ekonomiska bekymmer. Mathjälpen är 

en form av omedelbart och ekonomiskt stöd som 
diakonin kan ge. Diakoni är också att organisera 
hjälp och stöd, t.ex. med hjälp av frivilliga. 

5) Varför skall man ställa upp för sin församling?
• Varför skulle man inte ställa upp för sin för-

samling? Det är väl naturligt att vara med och 
påverka och utveckla en gemenskap man hör till. 

• Om ingen ställer upp så dör den ut.
6) Styrkor i Korsnäs församling?
• Frivilligarbetet runt bönehusen i Taklax och Molpe 

och kring klädinsamlingen, loppisverksamheten 
och hjälptransporterna. Det finns verksamhets-
grupper med god anda och bra gemenskap för 
både barn och vuxna, som kan starta upp på nytt 
bara coronaläget lugnar ner sig. Församlingen 
har bra verksamhetsutrymmen och en ekonomi 
som är knapp men i balans. 

• Inte så stor församling, steget att ta kontakt är 
förhoppningsvis litet. 

7) Utmaningar för Korsnäs församling   
• Befolkningen blir mindre och antalet medlemmar 

som betalar kyrkoskatt blir också mindre. Ekono-
min kan bli bekymmersam. Men man åstadkom-
mer ingenting med enbart pengar. Man behöver 
de rätta människorna för att få något gjort. 
Människor med engagemang, intresse och ska-
pande förmåga. Lyckas man engagera de rätta 
människorna så hittar man också en lösning på 
penningbekymren. 
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KORSNÄS
Kungörelse
I kommunalvalet som förrättas 13.6.2021 väljs 21 
fullmäktigeledamöter i Korsnäs kommun. 
Ansökan om offentliggörande av valmansförenings och 
partis kandidatlista samt anmälan om gemensam lista 
och om valförbund kan kompletteras och lämnas in till 
centralvalnämnden i Korsnäs kommun, Strandvägen 
4323, 66200 Korsnäs senast tisdag 4.5.2021 kl. 16.00. 
Handlingarna tas emot av ekonomichef Westerdahl eller 
byråsekreterare Höglund under tjänstetid, tel. 06-3479 
111.

Centralvalnämnden i Korsnäs
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MötenKungörelse
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs r.f. kallar till

EXTRA FÖRENINGSMÖTE
Måndag den 10 maj 2021 kl. 18.30 i Korsnäs 
prästgårdsmuseum för stadgeändring.
Begränsat antal medlemmar kan delta på plats enligt gällande 
coronabegränsningar. Därför behövs en förhandsanmälan 
från dem som vill delta i medlemsmötet. 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.
Stadgeändring, kaffeservering
Välkomna!
Korsnäs den 27.4.2021   Styrelsen

Taklax Ungdomsförening r.f. 
Årsmöte torsdag 13.5.2021 kl. 14.00 vid föreningens lokal. 

Stadgeenliga ärenden.Välkomna! 
Styrelsen

Korsnäs Ungdoms- och Byaförening r.f. håller 

årsmöte 
söndag 16.5 kl. 17.00 på Korsnäsgården

Stadgeenliga ärenden
Årsmötet hålls som vanligt möte om restriktionerna tillåter.

Styrelsen

KORSNÄS
KOMMUNALVAL förrättas söndag 13.6.2021 kl. 9-20. 
Röstningsområden och röstningsställen inom Korsnäs 
kommun är följande:
Röstningsområde: Röstningsställe:
Nr 1 Molpe Molpe skola, Sjövägen 49
Nr 2 Korsnäs kby Kommungården,   
 Strandvägen 4323
Nr 3 Harrström Harrström daghem, Gamla  
 Strandv. 193A
Nr 4 Taklax Taklax skola, Taklaxvägen 620

Förhandsröstning kan under tiden 26.5.-8.6.2021 ske på 
kommunkansliet i Korsnäs, Strandvägen 4323. Öppet 
vardagar kl. 8-16 och lö-sö kl. 12-14. 
Om förhandsröstningar vid Lärknäs och Buketten 
meddelas genom särskilda kungörelser på nämnda 
inrättningar.

Anmälan om hemmaröstning, avsedd för personer med 
begränsad rörelse- eller funktionsförmåga samt för 
deras närståendevårdare, skall ske antingen skriftligen 
eller per telefon senast tisdag 1.6.2021 kl. 16 till 
Centralvalnämnden, Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs, 
tel. 06-3479 111.

Vid röstning på röstningsställe och vid förhandsröstning 
bör vid behov den som röstar kunna styrka sin identitet. 

Centralvalnämnden i Korsnäs

Korsnäsnejdens Pensionärer r.f. kallar till

EXTRA FÖRENINGSMÖTE
Tisdag den 11 maj 2021 kl. 15.00 i Korsnäs bibliotek för 
stadgeändring. 
Begränsat antal medlemmar kan delta på plats enligt gällande 
coronabegränsningar. Därför behövs en förhandsanmälan 
från dem som vill delta i medlemsmötet. 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.
Stadgeändring, kaffeservering.
Välkomna!
Korsnäs den 28.4.2021   Styrelsen

Korsnäs Mine Center rf håller 

årsmöte 
torsdag 13.5.2021 kl. 10.00 vid Korsnäs gruvområde

Stadgeenliga ärenden
Projektledare Camilla Moliis deltar och  

berättar om aktuella projekt.
Styrelsen
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Korsnäs Blomster-  Korsnäs Blomster-  
o. begravningstjänsto. begravningstjänst

TILL MORSDAG 9.5

Tel. 06-3641 410 / 050-5740 464

Miniros
3 st 15,00 €

Välkomna!Välkomna!

öppet  lördag 8.5 kl. 9-14öppet  lördag 8.5 kl. 9-14

  söndag 9.5 kl. 11-13  söndag 9.5 kl. 11-13

OBS OBS 

Butiken är full av 

Butiken är full av 

presenter
presenter

LokalTapiolas 
SLÄCKARGRANSKNING

6.5 kl 12-18 vid Sale i Korsnäs
Visste du att de flesta handbrandsläckare 

bör granskas med ett års mellanrum? 
Som en del av vårt skadeförebyggande  

arbete erbjuder vi avgiftsfri brandsläckar- 
granskning åt alla våra kunder.

Årets släckargranskningar är anpassade enligt corona- 
läget och vi ber alla besökare hålla säkerhetsavstånd 

och följa våra köinstruktioner. Vi rekommenderar  
starkt att alla bär ansiktsmask och använder  
handdesinficering. Ingen kaffeservering i år. 

VÄLKOMNA!

 
 

Välkommen till mångsidiga OSTROCENTER! 

IMPREGNERAT  

TRÄVIRKE I LAGER 

DAGS ATT MÅLA OM?  

HOS OSS HITTAR NI FÄRGEN! 

EL-RÖKUGN OCH 
RÖKGALLER FRÅN 
GRANLUNDS 

MYRBEKÄMPNINGSMEDEL 
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Självbetjäning och BlommarknadSjälvbetjäning och Blommarknad
Självbetjäningen  av blommor öppen dygnet runt utanför 
vår kontorsbyggnad i Wäxthuset.
När temperaturen medger finns också:
Tomatplantor, gurkplantor, paprikaplantor, chiliplantor

Välj själv vad ni vill ha!

Blommarknad fredagen den 28 maj kl. 8-18
Följ gärna vår uppdatering på Facebook, Instagram  och skylten 
vid byavägen. 
Vid frågor eller specialönskemål kontakta Lis-Britt 0500-261003

Korsnäs Handelsträdgård
Kyrkobyvägen 55, Korsnäs

A
n

n
o
n

s
e
r

Glad Påsk!

 

fr.o.m. 19.5. till 23.6 

 

Pigga upp dig själv och dina 
kära med sköna 

sommarblommor! 

Följ oss på Instagram 
@enlund_kenneth_sommarblommor 
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staroren.fi

Havsnära tomter
till salu i Korsnäs

VVaatttteenn--  oocchh  aavvllooppppssaannsslluuttnniinnggaarr  ssaammtt  bbååttppllaattss  iinnggåårr  ii  pprriisseett..
BBookkaa  eenn  vviissnniinngg  vviiaa  ssttaarroorreenn..ffii  eelllleerr  kkoonnttaakkttaa  ddiirreekktt  JJaann--EErriikk  
RRaavvaallss  ppåå  004400  552255  99555566  eelllleerr  CCaarroolliinnee  LLuunndd  ppåå  004455  22229966006677

Drömmer du om att bo vid havet? 
Lediga tomter fr. 38.000 €

Jag vill jobba för:
• Ingen försäljning av våran sjukvård
• Alla företag behandlas lika
• Bort med Byapolitiken
• Förbättra idrottsområdet för hela kommunen

• Förverkliga Allaktivitetshallen för hela 
kommunen och inte en hall i varje kommundel

• Ungdomsverksamhet utvecklas både för 
sommar- och vinterengagemang

LEIF HOLMBLAD
obunden kommunalvalskandidat för SDP

Valannons betalad av kandidaten



30

KORSNÄSKORSNÄSNyttNytt
K

o
m

m
u

n
a
l
va

l
s
a
n

n
o
n

s
 

Tommy Bäckman

(Obunden)

Företagare

Korsnäs

Pontus Westmalm

Politices Kandidat

Korsnäs

Leif Holmblad

(Obunden)

Pensionär, intresse för

Sjuk-och åldringsvård,

Ungdomsverksamhet

Taklax

Korsnäs Socialdemokrater

K�
����TL�ST�

Förhandsröstning i kommunalval �����
��������   	  Valdag ���������

FS�.S�P.F�

Krai+it Östman

Lastbilschaufför

Småbarnsförälder

Taklax

Stina Österbro

Företagare,

Erfarenhetsexpert

Korsnäs

Kämpar för jämlikhet,

integrering och ett

tillgängligt Korsnäs

Janina Hannus

Företagare

Brinner för att hjälpa de

utsatta i samhället

Harrström

Valannons betalad av Korsnäs SDP
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SFP i Korsnäs
I SFP vill vi tillsammans med våra olikheter, kunskaper och erfarenheter fortsätta göra Svenska folkpartiet 
till det trygga och ansvarsfulla partiet i Korsnäs. 
Samtidigt som vi vill ta ansvar för vår hemkommun Korsnäs och den service som erbjuds här är det 
också viktigt för oss att de samkommuner som finns i Österbotten, t.ex. Österbottens välfärdsområde, 
Österbottens förbund och samkommunen för SÖFUK leds av Svenska folkpartiet, ett parti som tar ansvar 
och värnar om svenska servicen i Österbotten och Finland.
SFP i Korsnäs har under de senaste åren utvecklat bland annat försörjningen av klart och rent vatten i 
kommunen, rustat upp Korsnäs Arena, gjort trafiksäkerhetsåtgärder vid skolor, fått ny beläggning på 
Strandvägen, startat upp nybyggnad av Lärknas, påbörjat planering av en ny kommungård, startat upp 
projektet Möjligheternas Korsnäs och mycket mer.
SFP är partiet som är nära dig i livets alla skeden. Det ska vara lätt för dig att ta kontakt med dina 
förtroendevalda och med oss – i vilken fråga som helst.
Styrelsen för SFP i Korsnäs består under året 2021-2022 av Sofia Mitts-Björkblom ordförande, Johanna 
Juthborg, Niclas Björkqvist, Rosita Eklund, Anna-Lena Kronqvist, Lars-Erik Holmblad, Roger Backholm, 
Johan Holm-Rosbäck och Tina Östling.

Här kan du bekanta dig med våra kandidater i kommunalvalet 2021, 
https://kommunalval.sfp.fi/valkrets/osterbotten/korsnas/

Valannons betalad av 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 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

Katarina Wester-BergmanKatarina Wester-Bergman
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KORSNÄSINKORSNÄSINUutisetUutiset

Korsnäsin vuoden 
2020 tilinpäätös

Kunnan toimintavuosi 2020 on takana,  ja käsit-
telimme tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 
kunnanhallituksessa maaliskuun lopulla. Toim-
intavuoden 2020 teema oli rakentamisen ja asumi-
sen vuosi, mutta voimme kaiketi näin jälkikäteen 
todeta, että vuodesta tuli varsinainen koronavuosi, 
kuten muuallakin maailmassa. 

Koronapandemian välitön seuraus oli, että toimintavuo-
si 2020 hakee kaltaistaan. Ihmisten väliset kokoontumiset 
minimoitiin ja etäisyyttä pidettiin, käsiä pestiin ja suusuojia 
ompeli sekä henkilökunta että vapaaehtoiset.

Koulumme siirtyivät yhdessä päivässä aivan uuteen kou-
luun,  jossa oli etäopetusta, vähän lähiopetusta, ja ruoka-
kasseja jaettiin koteihin. Henkilökuntamme ei enää saanut 
pitää yhteisiä kahvitaukoja ja heidän haluttiin mieluummin 
työskentelevän kotoa käsin. Kaikki tapahtumat oli peruutet-
tava, ja etäyhteyksillä järjestettävät erimuotoiset tapahtumat 
vaativat suurta kekseliäisyyttä.

Kaikenlaisista globaalin pandemian seurauksena tulleis-
ta rajoituksista huolimatta kunnallinen toiminta jatkui eri 
puolilla pitäjää.  Suuri hankkeemme, Lärknäsin uudisraken-
nustyö,  eteni isoin askelin, kun päästiin päättämään hankin-
noista ja rakennushankkeen urakoitsijoista. Jo syksyllä saa-
toimme seurata, kun seinäelementit alkoivat nousta alueelle. 
Rakentaminen kokonaisuutena näyttää olevan aikataulussa 
ja  pitäisi silloin olla muuttovalmiina  vuoden 2021 lopulla.

Yritystoiminta kasvoi reippaasti niissä kunnan yrityksissä, 
jotka  kesällä 2020 pääsivät satsaamaan  paikalliseen luon-
toon virtaavista, kotimaisista turisteista huolehtimiseen. 
West Coast RIB Charter ja heidän hieno RIB veneensä näkyi 
medioissa ja tarjosi huikeita elämyksiä saaristossamme, kun 
taas vähän rauhallisempaa meininkiä löytyi Polkupedin ka-
jakki- ja SUP-lautavuorauksesta  ja ohjatuilta retkiltä rauhal-
lisemmilla vesillä.

Uusiakin yrityksiä on, jotka rohkenivat aloittaa toimin-
tansa Korsnäsissa syksyllä. Saimme yrittäjät kuntosaliin ja 
ravintolaan kunnan tiloihin, Korsnäsin keskustaan. Protein 
& Biceps huolehtii vatsalihaksistamme, ja sopivasti viereen 
avautui Bistro Korsnäs huolehtimaan ruokapuolesta.

Vuoden  lopun kruunasi fantastinen uutinen Dermosililta, 
että yritys laajentaa perustamalla oman saippuatehtaan tän-
ne Korsnäsiin. Ei siksi, että olisi saanut silmiinsä saippuaa,  
kun sitä hieroo  silmiään tällaisen jymyuutisen kuultuaan. 
Nämä fantastiset uutiset vaan ovat niin ihmeellistä kuultavaa 
näinä outoina aikoina, että  on hierottava silmiään ja luettava 
uutinen uudelleen ja sitten vielä varmuudeksi nipistettävä it-

seään käsivarresta, ettei vaan näe unta. Mutta ei, nyt minulla 
on tuote kädessäni ja luen suurella innolla, kerta toisensa jäl-
keen, tekstiä ”Made in Korsnäs”!

Toimintavuonna 2020 on  kunnan poliittista työtä suurel-
ta osin hallinnut kysymys, kuka jatkossa hoitaa sosiaali- ja 
terveydenhuollon. Korsnäsin kunnan luottamushenkilöt 
päättivät  tässä vaiheessa lykätä vapaaehtoista siirtymistä 
Pohjanmaan hyvinvointialueeseen odottaakseen valtiollista 
sosiaali- ja terveydenhuoltouudistusta. Muut kunnat ovat 
vuoden 2020 aikana päättäneet siirtää sosiaali- ja terveyden-
huoltonsa, mikä vaikuttaa sen, että Korsnäs saa erikoissaira-
anhoitonsa ja perusterveydenhuoltonsa hyvinvointialueelta, 
kun taas sosiaalipuolella oma toiminta jatkuu vielä tavalli-
seen tapaan. Tämä merkitsee myös sitä, että vuoden lopus-
sa päätettiin K5:n piirissä yksimielisesti, että kuntayhtymän 
toiminta lakkautetaan vuoden 2021 aikana, koska yksittäiset 
kunnat ovat päättäneet siirtää järjestämisvastuun hyvinvoin-
tialueelle 1.1.2022 lähtien.

Valtion sosiaali- ja terveydenhuoltouudistus on sekin ot-
tanut suunnitellut askeleensa eteenpäin, aikataulunsa muka-
isesti. Kunnat antoivat lausuntonsa syksyn aikana, ja lakipa-
ketti jätettiin eduskunnan käsiteltäväksi joulukuussa 2020. 
Lakipaketin suunnitellaan etenevän hyväksyttäväksi kesällä 
2021, ja jos aikataulu pitää, niin siirtyminen tähän malliin 
tapahtuu 1.1.2023 alkaen.

Yleinen taloustilanne
Kuntaliiton tilivuoden 2020 tilinpäätösennusteiden mu-

kaan monet Manner-Suomen kunnat tekevät positiivisen 
tuloksen. Tulos ylitti syksyn 2020 ennusteen, ja suurin yk-
sittäinen syy parantuneeseen kuntatalouteen on  kunnille 
osoitetut koronatuet. Kunnat saivat n. 3 md euroa korona-
tukea vuonna 2020.

Kunnille annetun valtion tuen suuri osuus näkyy parhai-
ten todettaessa, että vuoden kestäneen valtionosuuksien 
leikkausten jälkeen valtionosuudet kasvoivat 27,2 % vuonna 
2020. Samanaikaisesti toiminnan kustannusten nousu ei ol-
lut niin suuri, koska ne nousivat vain 2 %. Pelätystä, suuresta 
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verojen vähenemisestä tulikin tosiasiallisesti 4 % nousu.
Kuntien ja kuntayhtymien investoinnit kasvoivat 5 % vu-

onna 2020 tai n. 5,25 md €. Kunnat ottivat lisää lainaa 1,5 
md euroa. Se merkitsee, että Manner-Suomen kaupungien 
ja kuntien velkaantumisen keskiarvo on n. 3500 € asukasta 
kohti.  Velkaantuminen  on hieman maan keskiarvoa kor-
keampi Pohjanmaalla, jossa vastaava summa on yli 4.000 € 
asukasta kohti.

Korsnäsin talous ja toiminta
Niin Korsnäsin,  kuin kaikkien muidenkin kuntien ta-

loustilannetta on leimannut suuri epävarmuus pandemian 
vaikutuksista talouteen. Toimintoja on ajoittain suljettu, ja 
mahdollisen tartunnan vaikutukset ovat tuoneet suurta epä-
varmuutta suoraan asiakastyöhön. Suojamateriaalin ostois-
ta on syntynyt ennakoimattomia kuluja ja kuluja on myös 
syntynyt työtavan muutoksista ja lisääntyneestä kontakti-
pintojen siivouksesta. Huomaamme, että haasteita on ollut 
monia, mutta se hieno henkilöstöresurssi, joka kunnalla on 
eri yksikköjensä työntekijöissä, on tehnyt fantastista työtä 
käytännön ongelmien ratkaisussa.

Kunnalle on vuoden mittaan tullut tiedoksi verojen alene-
misen ja valtion kompensaation ennusteita ja vuoden aikana 
on tehty muutoksia talousarvioon,  jotta voidaan näyttää ta-
loustilanteen muuttuminen. 

Korsnäsin kunta päätti jo pandemian aikaisessa vaihe-
essa noudattaa hallituksen kehoitusta olla lomauttamatta 
henkilökuntaa. Keväällä henkilökunta jaettiin uudelleen 
vapaa-ehtoisuuden pohjalta suljetuista toiminnoista niihin 
toimintoihin, joissa pandemian vuoksi henkilökunnan tarve 
oli kasvanut. Suuri auttamishalu leimasi näitä keskusteluja, 
ja moni saattoi ottaa ylimääräisiä kesälomapäiviä vaihtamal-
la lomarahan vapaa-aikaan sulkemisen kohteena olevissa 
toiminnoissa.

Jo vuoden 2020 talousarviota laadittaessa tiesimme, että 
emme saavuttaisi mitään taloudellisesti loistavaa tulosta.  
Laskentavuoden aikana tehdyt talousarviomuutokset hu-
ononsivat edelleen kunnan talousnäkymiä. Lopputulos oli 
budjetoitua parempi valtion maksamien valtionosuuksien 
suuren nousun ansiosta. Sen ansiosta tuloslaskelman viimei-
sen rivin alijäämästä tulee budjetoitua pienempi. Korsnäsin 
kunta on luultavasti ainoa kunta Pohjanmaalla, joka tekee 
alijäämäisen tuloksen 2020.

Toimintakate päätyi kuntatoimen osalta 13,7 (13,3) miljoo-
nan nettokuluihin. Vuoden 2019 vastaava luku näkyy suluis-
sa. Toimintakate kasvoi 3,7 % (5,2 %) vuodesta 2019. Vuosi-
kate sen jälkeen, kun tuloslaskelman toimintakatteeseen on 
lisätty verot, valtionosuudet ja rahoituserät, päätyy 0,47 (0,6) 
miljoonaa euroa plussalle. Vuosikate ei peitä kunnan pois-
toja, jotka tänä vuonna ovat poikkeuksellisen suuret, koska 
teemme  ylimääräisen 300.000 euron poiston Lärknäsista, 
josta nyt puramme rakennuksen vanhimmat osat. Kunnan 
tilivuoden 2020 tulokseksi tulee tällöin  -826.847 (-682.322) 
euroa. Poistoerojen ja  varausten muutosten jälkeen kauden 
alijäämä on – 250.647 (-114.402) euroa.

Hanke
Mahdollisuuksien Korsnäs  -hanke aloitettiin omarahoit-

teisesti vuonna 2020. Projektipäälliköksi valittiin Camilla 
Moliis syksyllä, ja syyskuusta 2020 lähtien hän vetää hank-
keen eri kehityskokonaisuuksia. Bertills & Ljung valittiin jo 
kesällä 2020  tekemään Korsnäsille pienen näkyvyyskam-
panjan. Sen satsauksen ansiosta saimme hyvää näkyvyyttä. 
Hanke sai erittäin hyvän vastaanoton ja antoi Korsnäsille 
mahdollisuuden osallistua digitalisointiin liittyvän val-
tionavun hakemiseen yhdessä useiden muiden Pohjanma-
an kuntien kanssa. Valtion rahoitus myönnettiin ja niiden 
ansiosta Korsnäs voi kevään 2021 aikana kehittää edelleen 
kunnallisen puhelinsovelluksen pilottihankettaan.

Investoinnit
Kunnan suuri investointihanke, Lärknäs, aloitettiin 

syksyllä, ja kyseinen hanke vie suurimmat resurssit investo-
intiohjelmasta, työllistäen myös kunnan teknistä osastoa er-
ittäin paljon.

Työryhmät kunnantalon suunnittelua ja Moikipään kou-
lun suunnittelua varten aloittivat työnsä vuonna 2020. Kun-
nanvaltuusto saattoi syksyllä tehdä periaatepäätöksen, että 
uusi kunnantalo suunnitellaan KKK-alueelle (ent. kurssikes-
kuksen alue) ja nykyisen kunnantalon paikalle suunnitellaan 
samanaikaisesti korvaavaa rakennusta.

Mitä vesilaitokseen tulee, niin sinne hankittu puhdistus-
moduuli näytti toimivan aivan erinomaisesti, ja sen ostami-
sesta tehtiin päätös sen sijaan, että jatkettaisiin leasingillä, 
jolla mallilla oli tarkoitus tutkia toimiiko tämä puhdistus 
Korsnäsissa olevaan pohjaveteen.

Eniten toimintaamme vaikuttaa edelleen se, että pande-
mian esiintyminen jatkuu eri puolilla maailmaa. Korsnä-
sin-Maalahden terveyskeskus aloitti vuoden alussa van-
himpien ikäryhmien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 
henkilökunnan rokottamisen. Korsnäsissa oli keväällä 2021 
valitettava koronatartunnan leviäminen kahdessa ala-asteen 
koulussa sekä Bukettenissa, jossa sekä henkilökuntaa että 
asukkaita valitettavasti sai tartunnan. Keväällä 2021, talvilo-
man jälkeen, rajoituksia kiristettiin uudelleen, ja Petolahden 
yläaste siirtyi etäopetukseen kolmen viikon ajaksi. Kehitys 
näyttää menevän parempaan suuntaan.

On vaikea ennustaa, mitkä pandemian pitkän aikavälin 
vaikutukset ovat. Mutta paikallisesti täällä Korsnäsissa ti-
lanne on erittäin hyvä, kuntamme pystyvän henkilökunnan 
ansiosta.

Haluan lopuksi antaa suuren kiitoksen Korsnäsin kunnan 
koko fantastiselle henkilöstöjoukolle. ” Juuri te luotte hohtoa  
ja turvaa arkeemme”. Samalla käytän hyväksi tilaisuutta 
osoittaa suuret kiitokset kaikille luottamushenkilöillem-
me, jotka käyttävät kallista vapaa-aikaansa ja ovat mukana 
muokkaamassa kotikuntaamme  ja ovat antaneet meille er-
ittäin hyvää tukea näinä vaativina aikoina.

KIITOS!
Christina Båssar, kunnanjohtaja



34

KORSNÄSKORSNÄSNyttNytt
K

o
r
s
n

ä
s
in

 U
u

t
is

e
t Kunnantalon suunnittelu

Uuden kunnantalon suunnittelu ent. Korsnäsin kurs-
sikeskuksen tiloihin etenee.

Arkkitehtipalvelu Johan Ångerman valittiin uuden 
kunnantalon suunnittelun pääsuunnittelijaksi. 

Rakennussuunnittelija on valittava, jotta tämä pääsee 
mukaan aikaisessa suunnitteluvaiheessa. Kunnantalon 
toimenpiteiden suunnittelutyöryhmä on keskustellut ra-
kennussuunnittelijan valinnasta ja ehdottaa, että Jens 
Österåker valitaan hankkeen rakennussuunnittelijaksi.

Tekninen lautakunta päätti 13.4.2021, että Jens Österå-
ker valitaan hankkeen rakennussuunnittelijaksi.

On tärkeää, että kosteusasiantuntija saadaan mukaan 
jo suunnitteluvaiheessa, koska hankkeeseen käytetään 
KuivaKetju10:ntä (rakennusprosessin aikainen toimin-
tamalli kosteuden käsittelyyn) ja se otetaan käyttöön jo 
suunnitteluvaiheessa.

Suunnittelutoimikunta ehdottaa, että käännytään Oy 
SanCon Finland Ab:n puoleen suunnittelun ajaksi, tunti-
veloituksella, koska tämä yritys suoritti jo rakennuksen 
kuntotarkastuksen ja tuntee rakennuksen jo aiemmalta. 
Mahdollinen kosteusasiantuntijan hankinta tehdään my-
öhemmässä vaiheessa, kun hankkeen laajuus on todettu.

Tekninen lautakunta päätti 13.4.2021, että Oy SanCon 
Finland Ab valitaan tuntiveloituksella kosteusasiantunti-
jaksi.

Suunnittelutoimikunta ehdottaa, että Kim Svarvar vali-
taan hankkeen valvojaksi. Kunnalla on hyvät kokemukset 
Svarvarista meneillään olevan Lärknäsin uudisrakennuk-
sen/kunnostuksen valvojana.

Tekninen lautakunta päätti, että Kim Svarvar valitaan 
valvojaksi, kun rakennus muutetaan kunnantaloksi.

Sivistyspäällikkö ja 
päiväkotiesimies

Suunnitelmat Korsnäsin kunnan omasta sivity-
späälliköstä etenevät. Korsnäsin kunnan sivityspäälli-
kön toimenkuvaehdotus on laadittu.

Sivistyslautakunta käsitteli ja hyväksyi toimenkuvan 
16.3.2021 kokouksessaan.

Sivistyspäällikkö toimii Korsnäsin kunnan sivistystoi-
men päällikkönä. Sivistyspäällikön tehtävään on pätevä 
henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisäl-
tyy arvosana kasvatustieteessä tai pätevyys peruskoulun 
tai lukion opettajaksi.

Sivistyspäällikkö johtaa ja kehittää kunnan koulutointa, 
varhaiskasvatusta sekä kirjasto-, kulttuuri ja vapaa-ajan 
tointa. Sivistyspäällikkö toimii esittelijänä asioissa, joitka 
koskevat Korsnäsin kunnan varhaiskasvatusta, peruso-
petusta vuosiluokilla 0-6 sekä kirjasto-, kulttuuri- ja va-
paa-ajan tointa.

Kunnanhallitus hyväksyi 25.3.2021 sivistyspäällikön 
toimeen laaditun toimenkuvan. Kunnanhallitus ehdotti 
edelleen valtuustolle, että kuntaan perustetaan sivisty-
späällikön toimi 1.8.2021 alkaen.

Päiväkotiesimies
Ehdotus Korsnäsin kunnan päiväkotiesimiehen toi-

menkuvaksi on laadittu valtuuston 8.3.2021 tekemän 
päätöksen mukaisesti. Nykyinen varhaiskasvatuksen 
ohjaajan toimi ehdotetaan muutettavaksi päiväkotiesi-
miehen toimeksi.

Sivistyslautakunta käsitteli ja hyväksyi toimenkuvan 
16.3.2021 kokouksessaan.

Päiväkodin esimiehellä on oltava varhaiskasvatuksen 
opettajan tai sosionomin pätevyys, vähintään kasvatus-
tieteen maisteri, sekä riittävä johtamiskyky. Henkilö on 
Korsnäsin kunnan varhaiskasvatuksen ja aamu- ja iltapä-
ivätoiminnan henkilökunnan esimies.

Päiväkotiesimies on kaikkien Korsnäsin kunnan päivä-
kotien esimies, vastaa varhaiskasvatustoimesta ja kehittää 
sitä, vastaa Korsnäsin kunnan varhaiskasvatustoiminnan 
laadusta ja tuloksesta sekä johtaa ja suunnittelee päivä-
kotien varhaiskasvatusta ja henkilökunnan kasvatuspäte-
vyyttä.

Korsnäsin kunnan toimenhaltijana päiväkotiesimiehen 
on työskenneltävä varhaiskasvatuksen ja iltapäivätoimin-
nan toteuttamiseksi lainsäädännön, toiminta-ajatuksen ja 
varhaiskasvatuslain antamien tavoitteiden mukaisesti. Pä-
iväkotiesimies vastaa varhaiskasvatuksen suunnittelusta, 
kehittämisestä, toteutuksesta ja arvioinnista.

Kunnanhallitus hyväksyi 25.3.2021 päiväkotiesimiestä 
varten laaditun toimenkuvan. Kunnanhallitus ehdotti ed-
elleen valtuustolle, että varhaiskasvatuksen ohjaajan toi-
mi lakkautetaan, siinä yhteydessä kun  toimen nykyinen 
haltija siirtyy eläkkeelle, ja korvataan päiväkotiesimiehen 
toimella 1.8.2021 lähtien.

Poikelin tuulivoimapuisto
Poikel Vindkraft Ab/Oy ja Edsvik Vindpark Ab suun-

nittelevat tuulivoimapuistoa Korsnäsin kuntaan. Suo-
malaiset Fortum Power ja Heat Oy sekä ruotsalainen 
eno energy Sweden AB omistavat Poikel Vindkraft Ab/
Oy:n ja Edsvik Vindpark Ab:n.

Hankealueelle (Poikel) suunnitellaan rakennettavaksi 
yhteensä kahdeksan tuulivoimalaa. Suunniteltujen tuu-
livoimaloiden kokonaiskorkeus on 290 metriä. Poikelin 
tuulivoimapuiston alue on noin 1000 hehtaaria. Työssä 
tutkitaan kahta hankevaihtoehtoa ja yhtä niin kutsuttua 
0-vaihtoehtoa.

Alustavien suunnitelmien mukaan hankealueella tuo-
tettava sähkö siirretään valtakunnan verkkoon Taklaxissa 
sijaitsevan sähköaseman kautta. Tuulivoimapuiston sisäi-
nen ja ulkoinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleiden 
kautta. Sähkönsiirron ratkaisut täsmentyvät YVA-menet-
telyn edetessä ja hankkeen jatkosuunnittelun yhteydessä.

Osanoton ja arvioinnin ohjelma ja ympäristövaikutus-
arvioinnin ohjelma

Suunnittelun aloitusvaiheessa työstetään osanoton ja 
arvioinnin ohjelma, joka pitää sisällään myös YVA-ohjel-
man. Tarkoitus on, että yleiskaavan luonnos, joka sisältää 
myös YVA-kuvauksen, olisi valmis syksyllä 2021. Ohjel-
masta ilmenee hankkeen tausta, päätökset, kaavaprosessi 
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ja miten vaikutukset arvioidaan sekä summittainen aika-
taulu.

Kaikilla kiinnostuneilla (myös paikkakunnan ulkopu-
olisilla henkilöillä) on mahdollisuus esittää mielipiteensä 
ja huomautuksensa kaavan esilläolo aikana. Esille asetta-
minen järjestetään kolme kertaa kaavoitusprosessin aika-
na: siinä vaiheessa, kun osanoton ja arvioinnin ohjelma 
(sisältää myös YVA-ohjelman) laaditaan, kaavaluonnos-
vaiheessa (sisältää YVA-kuvauksen) ja kaavaehdotusvai-
heessa.

Tekninen lautakunta ehdotti 13.4.2021 kunnanhallituk-
selle, että Osanoton ja arvioinnin ohjelma, joka sisältää 
myös YVA-ohjelman, asetetaan näytteille.

Poikkeusluvat
Kunnan rantayleiskaavan mukaan RA-rantatontille 

sallitaan rakennusoikeutta yhteensä 160 m2. Huvilan 
kerrosala saa olla kuitenkin korkeintaan 90 m2, vie-
rastupa 30 m2 ja sauna korkeintaan 40 m2. Vaihtoehtoi-
sesti, jos vierastupa jätetään kokonaan pois, niin huvi-
lan kerrosala saa olla 120 m2 ja saunan 40 m2.

Christoffer Sten ja Jenny Haglund-Sten anovat poik-
keuslupaa vierastuvan kerrosalan ylittämiseen 10 m2:lla.

Tällä hetkellä kiinteistöllä on 44 m2:n vapaa-ajan mök-
ki ja 20 m2:n sauna. Hakijat suunnittelevat valmiin talo-
paketin ostamista, jonka kerrosala on 40 m2. Poikkeusta 
haetaan, koska vierastuvan kerrosala ylittyy 10 m2:llä. 160 
m2:n kokonaisrakennusoikeutta ei ylitetä.

Naapureilla ei ole mitään huomautettavaa ja voimassao-
leva vuokrasopimus on olemassa.

Tekninen lautakunta ehdottaa 13.4.2021 kunnanhalli-
tukselle, että poikkeuslupa voidaan myöntää. Lautakunta 
katsoo, että poikkeusluvan myöntämiselle ei ole esteitä. 
Vierastuvan kerrosala ylittyy 10 m2:llä. Kokonaisraken-
nusoikeus ei ylity. Hakijan on oltava tietoinen siitä, että 
rakennusoikeuden ylittäminen vaikuttaa nykyisen va-
paa-ajan asunnon ja saunan uudisrakennuksen/lisäraken-
nuksen kerrosalaan, joka pienenee vastaavassa määrin.

Lisbet ja Tore Östman anovat poikkeuslupaa vierastu-
van kerrosalan ylittämiseen 12 m2:llä.

Hakijoilla on suunnitelmia muuttaa nykyinen kesä-
mökki vierastuvaksi ja rakentaa uusi 118 m2:n kesämök-
ki. Taloon sisustetaan sauna ja nykyisestä tulee varasto. 
Tästä syystä haetaan poikkeuslupaa, koska vierastuvan 
kerrosala ylittyy 12 m2. 160 m2:n kokonaisrakennusoi-
keus ei ylity.

Tekninen lautakunta ehdottaa 13.4.2021 kunnanhal-
litukselle, että poikkeus voidaan myöntää. Lautakunta 
katsoo, että poikkeusluvan myöntämiseen ei ole esteitä. 
Vierastuvan rakennusoikeus ylittyy 12 m2. Kokonaisra-
kennusoikeus ei ylity.

Kangas yhteismetsä ja Felix Lindin kuolinpesä anovat 
poikkeuslupaa tarkoituksenaan rakentaa osa talousraken-
nusta M-alueelle.

Hakijoilla on suunnitteilla rakentaa 120 m2:n talousra-
kennus RA-alueelle ja osalle M-aluetta (Maa- ja metsäta-
lousalue.) Poikkeuslupaa haetaan, jotta pienehkö osa ta-

lousrakennusta voidaan sijoittaa M-alueelle. 
RA-tontilla on aiemmalta 80 m2:n vapaa-ajan rakennus 

ja 30 m2:n sauna. 
Lähimmällä naapurilla ei ole huomatettavaa hakemuk-

sesta. Toinen naapuri vastustaa teollisuusrakennuksia va-
paa-ajan alueelle.

Tekninen lautakunta ehdottaa 13.4.2021 kunnanhal-
litukselle, että poikkeus voidaan myöntää. Lautakunta 
katsoo, että poikkeusluvan myöntämiselle ei ole estettä, 
koska vain pienehkö osa talousrakennusta sijoitetaan 
M-alueelle.

”Korsnäs-sovelluksen” 
kehittäminen

Korsnäs-sovelluksen suunnittelu aloitettiin syksyllä 
2020, kun ensimmäiset kontaktit otettiin toimittajiin. 
Työryhmä otti kantaa kolmen toimittajan ehdotukseen 
Korsnäs-sovelluksen toteuttamisesta. Kaikki toimitta-
jat pystyivät antamaan erittäin hyvät vaihtoehdot.

Hankeryhmä anoi syksyllä yhdessä usean muun Po-
hjanmaan kunnan kanssa valtion avustusta kuntien toi-
minnan digitalisoimiseksi.  Uusikaarlepyyn kaupunki on 
hakemuksen ja hankkeen päämies.

Korsnäsin osuus hankkeesta on kehittää sovellus, jonka 
sitten muutkin kunnat voivat ottaa käyttöön.

Digitalisointihankkeen hankeanomukseen tultua val-
tion avustuspäätös Korsnäs-sovelluksen kustannukset 
voidaan panna digitalisointihankkeelle. Korsnäsin kun-
nan oma osuus digitalisointihankkeesta on noin 5.000 
euroa. Toimittajan kanssa käydystä keskustelusta ilmeni, 
että ensimmäinen versio voisi olla saatavilla kesäksi 2021. 

Mahdollisuuksien Korsnäsin ohjausryhmä ehdot-
taa kunnanhallitukselle Pool digitalin valitsemista 
Korsnäs-sovelluksen kehittäjäksi ja toimittajaksi.

Kunnanhallitus valitsi 29.3.2021 Pool digitalin 
Korsnäs-sovelluksen kehittäjäksi ja toimittajaksi.

Korsnäs Min(d)e Keskus
ELY-keskus päätti myöntää tukea kuntien lähivirki-

stysalueiden kunnostukseen ja kehittämiseen. Korsnä-
sin kunnan hankehakemus ”Enter Korsnäs Min(d)e 
Center” sai 50.000 euroa hankeavustusta.

Edustajat eri osakeyhtiöhin
Korsnäsin kunta on alueellisen elinkeinoyhtiö Oy 

VASEK Ab:n osakas ja  sillä on näin ollen mahdollisuus 
osallistua yhtiökokouksiin sekä myös valita oma edus-
tajansa yhtiön hallitukseen.

Kunnanhallitus valitsi 2019 Sven-Erik Bernasin yhti-
ökokousedustajaksi ja Jens Bjurbäckin henkilökohtaiseksi 
sijaiseksi Oy VASEK Ab:n yhtiökokouksiin kaudelle 2019 
– 2021.

Kunnanhallitus valitsi 29.3.2021 Christina Båssarin 
yhtiön hallituksen varsinaiseksi   edustajaksi ja Marcus 
Nordmyrin henkilökohtaiseksi sijaiseksi.
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Mico Botnia Oy Ab
Korsnäsin kunta on kuntaomisteisen yhtiön, Mico Bot-

nia Oy Ab:n, osakas ja sillä on oikeus valita edustaja yhti-
ökokoukseen.

Kunnanhallitus valitsi 29.3.2021 Christina Båssarin var-
sinaiseksi edustajaksi ja Caroline Westerdahlin sijaiseksi 
Mico Botnia Oy Ab:n yhtiökokoukseen.

TeeSe Botnia Oy Ab
Korsnäsin kunta on kuntaomisteisen yhtiön, TeeSe Bot-

nia Oy Ab:n, osakkeenomistaja ja sillä on oikeus valita 
edustaja yhtiökokouksiin. 

Kunnanhallitus valitsi 29.3.2021 Christina Båssarin var-
sinaiseksi edustajaksi ja Caroline Westerdahlin sijaiseksi 
TeeSe Botnia Oy Ab:n yhtiökokoukseen.

Moikipään osakehuoneiston 
myynti

Yksi hakemus on tullut kunnan huoneiston A2 osta-
misesta Bs Ab Gärdetistä, Moikipäästä.

Huoneisto otettiin käyttöön vuonna 2000 ja se käsittää 
3h+k+s, ja on suuruudeltaan 77,5 m2 + autokatos ja va-
rastotila. Huoneisto on tällä hetkellä vuokrattuna.

Tarjous huoneistosta on 73.800,00 €. Kunta on vahvista-
nut myyntihinnaksi 82.000,00 €.

Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että 
73.800 euron tarjous hyväksytään huoneiston A2 myynni-
stä kohteesta Bostads Ab Gärdet, Moikipäässä.

Kunnankanslia suljettuna 
lounasaikana

Kunnanhallitus päätti 25.3.2021 pitää kunnankans-
lia lounasaikaan suljettuna klo 12.00 – 13.00 välisenä 
aikana. Lounasaikainen sulkeminen otetaan käyttöön 
14.6.2021 lähtien,mikä käytännössä tarkoittaa, että 
ovet ja vaihde ovat suljettuina tunnin ajan.

KORSNÄS
KUNNALLISVAALIT järjestetään sunnuntaina 
13.6.2021 klo 9-20. Korsnäsin kunnan 
äänestysalueet ja äänestyspaikat ovat seuraavat:
Äänestysalue:  Äänestyspaikka:
No 1 Molpe   Molpe skola, Meritie 49
No 2 Korsnäsin kky  Kunnantalo, Rantatie 4323
No 3 Harrström  Harrström daghem, Vanha 
Rantatie 193A
No 4 Taklax  Taklax skola, Taklaxintie 620
Ennakkoäänestys 26.5.-8.6.2021 välisenä 
aikana tapahtuu Korsnäsin kunnantalolla, 
Rantatie 4323. Auki arkipäivisin klo 8-16 ja 
la-su klo 12-14. Lärknäsin ja Buketten:in 
ennakkoäänestyksistä ilmoitetaan erillisillä 
kuulutuksilla kyseisissä laitoksissa.
Ilmoitus kotiäänestyksestä, tarkoitettu 
rajoitetusti liikkumis- ja toimintakyvyttömille ja 
niiden omaishoitajille, tapahtuu joko kirjallisesti tai 
puhelimitse viimeistään tiistaina 1.6.2021 klo 16 
Keskusvaalilautakunnalle, Rantatie 4323, 66200 
Korsnäs, puh. 06-3479 111.
Äänestäessä äänestyspaikalla ja 
ennakkoäänestyksen yhteydessä äänestäjän 
on tarpeen vaatiessa vahvistettava 
henkilöllisyytensä. 
Korsnäsin keskusvaalilautakunta

KORSNÄS
Kuulutus
Kunnallisvaaleissa, jota käydään 13.6.2021, 
valitaan 21 valtuuston jäsentä Korsnäsin 
kunnassa. 
Anomus valitsijayhdistyksen ja puolueen 
ehdokaslistan julkaisemisesta sekä ilmoitus 
yhteisestä listasta ja vaaliliitosta voidaan 
täydentää ja jättää Korsnäsin kunnan 
keskusvaalilautakunnalle, Rantatie 4323, 
66200 Korsnäs, viimeistään tiistaina 
4.5.2021 klo 16.00. Asiakirjat vastaanottaa 
talouspäällikkö Westerdahl tai toimistosihteeri 
Höglund virka-aikana, puh. 06-3479 111.

Korsnäsin keskusvaalilautakunta

Kuulutukset

Kirjaston aukiolo
Vapun aattona kirjasto sulkee klo 16.
Hauskaa Vappua!
Kirjasto on suljettu ja kirjabussi ei aja Hel-
luntaina 13.5. (punainen päivä). Normaalisti 
avoinna perjantaina 14.5. klo 12 – 19.
Kirjasto siirtyy kesäaikaan kesä-elokuuksi 1.6. 
lähtien:
Ma ja pe 12 – 19 (muuttumaton)
Ti, ke, to 12 – 15
Kirjabussi ajaa vielä juhannusviikon, v. 25, 
jonka jälkeen tulee kesätauko v. 33 saakka, 
maanantaihin 16.8. Koulun päätyttyä maanan-
tain aamupäiväpysäkit jäävät pois.
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