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Bygga och bo
År 2020 i Korsnäs är byggandets och boendets år.
Läs om temaåret i kommundirektör Christina Båssars
ledare på sida 2
Kolla din beredskap i hemmet på sida 3
Lediga bostäder och lokaler i Korsnäs presenteras på
sidorna
Pärmbilder från de nya bostadsområdena på Bovägen
och Starören i kyrkbyn.
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Nytt år har startat
Tiden går fort när man har roligt och jag tycker att
julen just har firats samtidigt som kalendern visar att vi
redan är inne i februari månad. Men det är ju tacksamt
att vi går mot ljusare tider i rask takt.

Inom den kommunala världen har vi i slutet av året fattat beslut
om budgeten och ekonomiplanen för de kommande åren. Det
betyder att det är ett flertal projekt som ska startas upp och planeras och samtidigt börjar arbetet med redovisningar och bokslut för
fjolåret. Det låter säkert lite tråkigt i era öron, redovisningar och
bokslut. Men ofta är det ett facit på hur vi lyckades och via olika
former av feedback så kan man också hitta bättre sätt att jobba
vidare på.

Fjolårets företagsamhetens år kommer att fortgå även
2020, då närmast i form av en egen kommunal satsning på
projektet ”Möjligheternas Korsnäs”. Projektet godkändes
av styrelsen redan 2017 men fick ingen EU finansiering
av Aktion Österbotten och kommer nu att förverkligas i
egen regi. Det betyder att vi kommer att få en liten överlappning med våra temaår, men jag tror inte att någon
misstycker att vi fortsätter på företagsamhetstemat lite
till. Grunderna för ett välmående närsamhälle ligger ju i
näringslivet och de olika företagen som ger utkomst och
sysselsättning åt oss.
Samtidigt går vi då också över till årets tema som är
bygga och boendets år. För att lyfta upp detta tema på
dagordningen så har fullmäktige reserverat medel i årets
investeringsbudget både för eventuella markinköp och
aktielägenhetsinköp. Med de reserverade kommunala
investeringsresurserna så är förhoppningen att vi även
ska kunna locka byggföretag att komma hit till Korsnäs
och starta upp nya bostadsbyggen. Trivsamma bostäder
som kan locka nya inflyttare till vår fina kommun.
Samtidigt berör också temaåret bygga och bo kommunens stora byggprojekt som ska startas upp i sommar. För
närvarande jobbar planerare på olika håll med detaljplaneringen av Lärknäs och det är mycket detaljer som ska
tänkas på redan på förhand. Sedan gäller det att få planerna till verklighet också. Ett så stort projekt som vårt
Lärknäs bygge, är händer inte så ofta i Korsnäs, vilket
i klartext nog också betyder att vi kommer att märka av
bygget på många olika håll i kommunen.
Personalen har redan fått hjälpa till och förklara hur
deras jobb ser ut och vad som behöver finnas i de olika
rummen för att det ska bli en praktisk och trygg miljö
både för de som ska bo och för de som ska jobba där. När
sedan bygget påbörjas så kommer det att behövas en hel
del tålamod under byggtiden, för det blir säkert en hel del
saker som inte kommer att fungera som vanligt när vi ska
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sätta igång att bygga nytt och renovera och till sist även
riva.
Jag vet inte om ni som läser tänker likadant som jag,
nämligen att Lärknäs är ett mycket bra exempel för vårt
Bygga och Bo temaår, likaså som det också kan vara ett
exempel på företagsamhet. På Lärknäs som helhet har vi
idag enbart effektiverat serviceboende, vilket betyder att
alla som bor där har sin egen lilla hyreslägenhet som man
hyr av kommunen. Så det är det största hyreskomplexet
som vi har idag i kommunen med 35 hushåll under ett och
samma tak. Samtidigt är det en av de större arbetsplatserna i kommunen. En liten åsnebrygga från ett temaår
till ett annat.
Vi har under vintern redan haft ett antal stormar och i
mitten av november 2019 hade alla kommunerna i Österbotten en gemensam beredskapsövning kring temat
evakuering. Utvärderingen gjordes i januari detta år och
man kunde konstatera att det är mycket viktigt med god
kommunikation mellan myndigheterna för att samarbetet
ska fungera. Det som vi kanske borde fästa mer uppmärksamhet på är att man i hemmen borde förbereda sig på att
klara sig på egen hand i minst tre dygn eller 72 timmar
vid en störningssituation. En störningssituation kan tex
vara ett längre strömavbrott som leder till en situation där
tjänster som erbjuds av samhället blir störda eller till och
med avbrutna. Bra information om hur man kan förbereda sig hemma och vad som borde finnas hemma för att
man ska kunna klara sig i hemmet i tre dygn finns att
läsa på hemsidan https://72tuntia.fi/sv/ . Ofta tycker vi att
vi har en god beredskap med möjlighet till egen reservuppvärmning om inte det kommer ström i våra ledningar.
Men har vi kontanter hemma för några dagars matinköp
och hur är det med mediciner för vårt eget bruk? Det är
inte fel att vara lite förberedd.

Christina Båssar, kommundirektör
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Hemförrådet i skick

HEMFÖRRÅDET I SKICK!
Medborgarnas och olika samfunds egen beredskap är grunden för kriståligheten i samhället! Varje hushåll
ska se till att det i hemmet finns vatten, mat och andra förnödenheter så att det räcker för tre dygn.

HEMFÖRRÅD
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Vatten att dricka och för tvättning
Kärl att ha vatten i
Mat, tex. torrprovianter
Burköppnare
Livsmedel för specialdieter
Ficklampa
Radio
Reservbatterier

•

Hygienartiklar
Mediciner
Ljus och tändstickor
Kontanta medel
Husdjurens tillbehör
Om du bor i ett hus med öppen spis eller vedeldad bastu, skaffa tillräckligt med ved som
reserv värme
Se till att bensintanken är så full som möjligt

Hemförrådet används dagligen genom iakttagande av ”bäst före”-rekommendationerna och ersätts kontinuerligt med nya varor. På så sätt hålls livsmedlen och förnödenheterna användbara.

OM DET BLIR ELAVBROTT
1. Ta ficklampan från dess vanliga plats.
2. Stäng elspisen, cirkelsågen mm. hushållsmaskiner eller -apparater som kan skapa farliga situationer.
3. Ring nödnumret endast i nödsituationer. I andra ärenden hjälper Medborgarinformationen, tfn. 0295 000
eller medborgarradgivning.fi
4. Slå på en batteridriven radio och lyssna på eventuella anvisningar från myndigheterna.

Tilläggsinformation: www.pohjanmaanpelastuslaitos.fi och www.spek.fi
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Utgivare: Korsnäs kommun
Ansvarig utgivare: Christina Båssar
Redaktionsråd: Sven-Erik Bernas, Roger Bergström.
Caroline Åbacka, Kjell Nydahl och Helena HöglundRusk.
Framställning: Kenth Nedergård
Foton och material om inte annat nämns: Kenth
Nedergård
Översättningar: Kielipalvelu Linguatum/Arja Grönvik

Annonsera i KorsnäsNytt
Annonspriser år 2020 (+ moms 24%)

Upplaga: 1300 exemplar
Utkommer 8 gånger 2020 till hushåll
och företag i Korsnäs
Material sänds till Korsnäs kommun/
Kenth Nedergård
Postadress: Strandvägen 4323, 66200
Korsnäs
Telefax: 3479 190
Telefon: 050-5222 644
e-post : kenth.nedergard@netikka.fi

Nr 2-2020 utgivning 27.3.2020 manusstopp 13.3.2020
Nr 3-2020 utgivning 8.5.2020 manusstopp 24.4.2020
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Svartvitt

Färg

1/1-sida
(h*b) 269 mm x 182 mm

115

145

½-sida
(h*b) 133 mm x 182 mm
269 mm x 88,5 mm

80

105

¼ sida
(h*b) 133 mm x 88,5 mm

60

75

Radannons/ruta
varierar enl behov

40

50

Allmännyttiga föreningar och ideella
samfund får en rabatt på 50 % på ovanstående priser för annonser som gäller
kommersiella evenemang och motsvarande arrangemang.
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Nytt grundavtal för Vasa sjukvårdsdistrikt

Vasa sjukvårdsdistrikt skickade 25.10.2019 ut ett förslag
till ändring av grundavtalet till
medlemskommunerna. Beslut
om det nya grundavtalet ska
fattas i medlemskommunerna
i Vasa sjukvårdsdistrikt senast
16.12.2019.

Det nya grundavtalet för Vasa sjukvårdsdistrikt träder i kraft 1.1.2021,
om det godkänns av medlemskommunerna. Det nya grundavtalet innebär att Vasa sjukvårdsdistrikt byter
namn till Österbottens välfärdsområde. Avtalet medför att kommunerna
kan överföra anordnande- och produktionsansvaret för social- och primärvården till denna samkommun.

•

•

Sammanfattning av utlåtanden
Medlemskommunerna har gett utlåtanden över förslaget till att förnya
Vasa sjukvårdsdistrikts grundavtal
tidigare denna höst. En sammanfattning av de olika åsikterna visar följande:
• Kommunerna är positiva till att
delta i processen men är oroliga
för att de delar av verksamheten
som nu fungerar väl i kommunerna kommer att försämras.
• Man vill ha garantier för att så
inte är fallet och också att den
språkliga servicen garanteras.
• Kommunerna har inte en

•

•

gemensam syn på vilka alla
frivilliga delar som borde överföras eller när överföringen i så
fall skulle ske.
De flesta av kommunerna
ansåg att faktureringen borde
vara prestationsbaserad och
prisen grunda sig på den verkliga resursåtgången. Angående
frågan om resultatbehandlingen
ansåg de flesta att både underskott eller överskott kunde vid
behov tilläggsfaktureras. Om
prisjusteringar ansåg de flesta
att möjligheten bör finnas om
skäl föreligger.
Kommunerna ansåg at det är
eftersträvansvärt att kommunens andel av grundkapitalet
och användningen skulle stå i
balans.
De flesta kommuner motsatte
sig inte att röstbegränsningen
läggs på 40 men vissa kommuner efterhörde i så fall något
minoritetsskydd i annan form.
Om styrelsesammansättningen
framfördes främst två avvikande åsikter. Dels att alla
kommuner borde ha en plats i
styrelsen och dels at styrelsens
11 platser kunde delas regionvis så at 3 ledamöter kommer
från norr, 6 ledamöter från
mitten och 2 ledamöter från
söder.
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•

•

Angående fastigheterna önskar
kommunerna ett genomskinligt
och rättvist system som beaktar alla kommuners risktagning. Detta kunde exempelvis
uppnås genom långa hyresavtal
eller gemensamt fastighetsbolag.
Några kommuner fäste uppmärksamheten på att man
behöver utreda gränssnitten
mellan de funktioner som blir
kvar i kommunen och de som
överförs till samkommunen.

Förslag till nytt grundavtal
De olika åsikterna har sedan sammanjämkats och i avtalsutkastet har
åsikterna beaktats i den mån man
kunnat enas. Samkommunen anordnar på enahanda grunder specialsjukvård för alla medlemskommuner i
enlighet med gällande lagstiftning
och handhar till den delen sjukvårdsdistriktets lagstadgade skyldigheter.
Samkommunen kan därtill för de
medlemskommuner som så besluter anordna lagstadgade social- och
primärvårdstjänster för områdets
befolkning.
Kommunfullmäktige
godkände
det nya grundavtalet 9.12.2019, men
Korsnäs kommun tar ännu inte ställning till eventuell överföring av verksamhet till samkommunen.
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Korsnäs kommun har enligt
hälso- och sjukvårdslagen § 18
skyldighet att ordna företagshälsovård för arbetstagare som
arbetar på arbetsplatserna i
kommunen.

Företagshälsovårdstjänsterna har
hittills ordnats genom den gemensamma Malax-Korsnäs HVC enheten.
I samband med att kommunen
begärt utlåtande om möjligheterna att
överföra företagshälsovården för den
egna kommunens del till ett utomstående bolag har Malax kommun fram-

fört som sitt önskemål att kommunen
även skall överföra den allmänna
skyldigheten att tillhandahålla denna
tjänst.
Kommunen har sänt en förfrågan
om samarbete till en aktör på området. Den nya samarbetsparten bör
garantera att företagshälsovårdstjänster också i fortsättningen finns tillgängliga lokalt för ortens arbetstagare
samt för kommunens egna anställda.
Den nya samarbetsparten ska ha
alla nödvändiga tillstånd som krävs
för att bedriva företagshälsovårdsverksamhet.
Verksamheten
ska
omfatta lagstadgad företagshälsovård

(lag om företagshälsovården § 12)
samt övriga hälso- och sjukvårdstjänster (lag om företagshälsovård
§ 14). Företagshälsovårdstjänsterna
ska erbjudas på svenska och finska i
kommunens fastigheter i Korsnäs.
Kommundirektören har på uppdrag utarbetat ett samarbetsavtal för
företagshälsovården med Sydmedi
Oy Ab. Kommunstyrelsen godkände
27.1.2020 det uppgjorda samarbetsavtalet med Sydmedi Oy Ab och
företaget är hädanefter kommunens
samarbetspartner för företagshälsovården.

Sydmedi stärker ställningarna i Korsnäs
Sydmedi sköter sedan årsskiftet företagshälsovården för
Korsnäs kommun. Sydmedi är
också sedan årsskiftet kommunens samarbetspart för företagshälsovården.
En kommun är skyldig att ordna
med företagshälsovård på hemorten. Tidigare sköttes det via MalaxKorsnäs HVC, men numera är det
Sydmedi som sköter den biten. Det
innebär att företagare och lantbrukare i kommunen numera ska vända
sig till Sydmedi om man önskar sköta
företagshälsovården i Korsnäs.
- Idag har vi personal på plats i
Korsnäs tre dagar i veckan – tisdagar, torsdagar och fredagar, berättar
enhetschef Mikaela Lundell.
- Allmänläkaren är på plats två
dagar i månaden. En fysioterapeut
har mottagning regelbundet och vid
behov kan även en företagspsykolog
börja ta emot klienter i Korsnäs.
Företagsläkaren som tjänstgör i
Korsnäs är Roy Saarinen. Mikaela
Lundell och Julia Nummela fungerar
som hälsovårdare. Josefine Båskman
är sedan hösten 2019 fysioterapeut
i Korsnäs. Alla besök bör bokas på
förhand och den som oftast svarar
i telefon i Korsnäs är Britt-Marie
Sandström.
Laboratorietjänsterna köps av Vasa
centralsjukhus, vilket innebär att
provtagningarna kan göras vid Hälsogården i Korsnäs eller vid HVC i

Malax. Sydmedi har eget laboratorium i Närpes, och det går också att
använda den mottagningen. Röntgentjänsterna köps av Närpes HVC.
Verksamheten i Korsnäs inleddes i
september 2018.
- Samarbetet med Korsnäs kommun

fungerar bra och vi känner oss väl
emottagna, hälsar Mikaela Lundell.
- Utrymmena i fd KKC fungerar till
belåtenhet och vi siktar på att utöka
verksamheten vartefter behovet ökar.
Text och foto: Kenth Nedergård

Kanslist Britt-Marie Sandström, fysioterapeut Josefine Båskman
och enhetschef/hälsovårdare Mikaela Lundell är tre av de personer
som jobbar vid Sydmedi i Korsnäs.
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Ny samarbetspartner för företagshälsovården
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Arbetsgrupp för
kommunens sommarevenemang

Föreningsbidrag för år 2020
Anslag för verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer tas upp på olika kostnadsställen i kommunens budget.

Kommunfullmäktige beslutade om fördelning av verksamhetsbidrag för år
Korsnäsveckan,
Lantdagen
och Världsarvsdagen har varit 2020 vid sammanträdet 9.12.2019. Bidragen betalas ut mot faktura/ anhållan
årligen återkommande upp- om utbetalning.
Föreningen Folkhälsan i Korsnäs rf
5300 €
skattade sommarevenemang i
Finlands
svenska
4H/
Korsnäs
4H
2000 €
Korsnäs kommun. Under senare
Korsnäs Företagare rf
1500 €
år har de olika evenemangen
(för utdelning av pris till Årets unga -/ företagare)
varierat och sommarfesten på
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs
1500 €
Korsnäs Arenan i samband med
Österbottens Fiskarförbund rf
1500 €
(för fiskutplantering max 50 %, max 500 €/by)
invigningen 2019 var ett lyckat
Frontveteranföreningen Kamraterna rf
150 €
koncept. Programutbudet har
Svenska Finlands Folkting
210 €
varit intressant och lockande.
Inom biblioteks- och kultursektorn ansvarar bibliotekschef Carola
Bäckström för kulturella evenemang. Både bibliotekschefen och
biblioteksfunktionären är engagerade i olika kulturaktiviteter och har
varit engagerade i arbetsgruppen för
Korsnäsveckan.
En arbetsgrupp tillsätts med uppdrag att planera program för de evenemang som man önskar genomföra.
Världsarvsdagen handhas av världsarvskommittén. Arbetsgrupperna kan
sinsemellan hålla kontakten för att
samordna de olika aktiviteterna.
Kommunstyrelsen
beslutade
27.1.2020 att tillsätta en arbetsgrupp
för kommunens sommarevenemang
2020 samt ger i uppdrag till Världsarvskommittén att arrangera Världsarvsdagen 2020.
Följande personer valdes till arbetsgruppen: Carola Bäckström, Roger
Lindholm, Margareta Lindström, Pia
Södergran och Sofia Mitts-Björkblom.

Styrgrupp för utvecklingsprojekt i
Korsnäs
Kommunfullmäktige
i
Korsnäs godkände ett budgetbelopp för en projektanställd i
budgeten för år 2020. Projektanställningen och uppgifterna har
diskuterats på fullmäktiges
aftonskolor under år 2019.
Under företagandets år 2019 var
tanken att ett flertal åtgärder skulle
förverkligas genom projektet ”Möjligheternas Korsnäs”, ett projekt som
framtidskommittén tagit fram och
som godkändes för ansökan om projektbidrag i kommunstyrelsen under
2017.
Projektplanen från 2017 finns kvar
och ytterligare åtgärder har tillkommit under diskussioner på senare
aftonskolor. Innan man kan gå vidare
med anställningen är det skäl att utse

en styrgrupp för projektet, som kan
göra en översyn av projektplanen och
sammanställa en befattningsbeskrivning för projektanställningen.
Kommunstyrelsen
tillsatte
27.1.2020 en arbetsgrupp för kommunens projekt ”Möjligheternas
Korsnäs”. I arbetsgruppen ingår
Camilla Ribacka, Sofia Mitts-Björkblom, Sven-Erik Bernas, Marcus
Nordmyr, Jens Bjurbäck, Anna-Lena
Kronqvist och Christina Båssar samt
Amanda Åkersten från ungdomsrådet.

Taklax skola
2020-2021
Från rektorn i Taklax skola
har inkommit en skrivelse angående kommande läsårs behov av
utökade utrymmen, utökning av
antalet kökstimmar samt utökat
antal biträden.

Elevantalet stiger och framförallt
ökar antalet förskoleelever. Därför
behövs ett klassrum till. Utrymmesbehovet kan lösas genom att lägenheten som finns i fastigheten tas i bruk
av skolan. Ingen ändring eller renovering behövs.
Bildningsnämnden
beslutade
28.1.2020 att den lägenhet som finns
i Taklax skola tas i bruk för skolans
verksamhet för läsåret 2020-2021.
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Hyran
för
kommunens
bostadslokaler och en del
affärslokaler justeras enligt
hyresavtalet på basen av levnadskostnadsindex.

Förändringen i levnadskostnadsindex för tiden 2018-2019 visar en
ökning på 0,765 %. I de bostadsbolag där bolaget fakturerar skild vattenavgift på basen av användning, har
kommunen också fakturerat hyresgästen enligt samma grunder.
Kommunstyrelsen
fastställde
27.1.2020 att hyran för kommunens
bostäder och de affärslokaler, som
följer samma indexjusteringar, höjs
med 0,765 % fr.o.m. 1.2.2020. I de
bostadsbolag där bolaget fakturerar skild vattenavgift på basen av
användning, fakturerar kommunen
hyresgästen enligt samma grunder.

Klientavgifter inom
småbarnspedagogiken från 1.8.2020
Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken är bundna
till index. Indexjusteringarna
görs vartannat år.

I och med indexjusteringen som
görs i början av augusti 2020 är maximiavgiften för småbarnspedagogik
288 euro per månad och den lägsta
avgiften som tas ut 27 euro. Avgiften
för det andra barnet är högst 50 procent av avgiften för det äldsta barnet,
dvs. högst 144 euro per månad. För
varje följande barn är avgiften 20
procent av avgiften för det yngsta
barnet.
Bildningsnämnden
beslutade
28.1.2020 att kommunen följer de i
lagen angivna avgiftsgränserna från
1.8.2020.

Vattenavgifterna för år 2020
Kommunfullmäktige fastställde vattenavgifterna för år 2020 vid
sammanträdet 9.12.2019. Förbrukningsavgifterna och grundavgiften
justerades uppåt.

Exkl moms
Vattenförbrukningsavgift
1,50 euro/m3
Grundavgift för huvudanslutn.
72,00 euro/år
Grundavgift för tilläggsansl.
20,00 euro/år
Mätarhyra(=/< 5 m3)
10,00 euro/år
Mätarhyra(>5m3)
20,00 euro/år
Anslutningsavgift, huvudanslutning
1.500 euro
“
, tilläggsanslutning
180 euro
Ur- eller inkopplingsavgift
30,00 euro/ggr
Dispansavgift, växthus
10,00 euro/år
Vattenpost; dep.avgift för nyckel
50,00 euro
Vattenpost; förbrukningsavgift
15,00 euro/år
Byte av sönderfrusen vattenmätare
60,00 euro
Timdebitering, manskap
30,00 euro/h
(gäller ej kommunens fastigheter)
Timdebitering, vattenverkssk.
30,00 euro/h
Vid timdebitering tillkommer ev. resekostnader.
Påminnelseavgift för utebliven mätaravläsning
20 euro

Inkl 24% moms
1,86 euro/m3
89,28 euro/år
24,80 euro/år
12,40 euro/år
24,80 euro/år
1860 euro
223,20 euro
37,20 euro/ggr
12,40 euro/år
18,60 euro/år
74,40 euro
37,20 euro/h
37,20 euro/h
24,80 euro

Abonnenten står för samtliga kostnader från anslutningspunkten. De första 20
metrarna från byggnaden är abonnentens ledning och underhålls av abonnenten.
De momsbelagda anslutningsavgifterna är ej returnerbara.

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

Korsnäs kommuns väntetider inom äldreomsorg offentliggörs på kommunens hemsida, i KorsnäsNytt och på kommunens anslagstavla.
Med väntetid avses tiden mellan den dag ansökan lämnas in och den dag
den äldre får de tjänster som han eller hon har ansökt om. Väntetiderna offentliggörs specificerade per typ av tjänst.
För ytterligare information kontakta äldreomsorgsledare Marina Westerlund: tfn (06) 3479 149.

Genomsnittlig
väntetid
följande
sociala
tjänster
1.7 - 31.12.2019
Genomsnittlig väntetid
förför
följande
sociala
tjänster
1.7 - 31.12.2019
Tjänst
Hemservice

Genomsnittlig väntetid
0-1 dygn

Matservice

0-1 dygn

Serviceboende

58 dygn

Bedömning av servicebehovet

0-7 dygn
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Ytterligare information
Efter behov av tjänster, i akuta
situationer får klienten tjänsten
genast
Efter behov av tjänster, i akuta
situationer får klienten tjänsten
genast
Genomsnittlig väntetid för dem
som placerades under tiden
1.7–31.12.2019
Vid brådskande fall görs en
bedömning utan dröjsmål.

Kommunal information

Hyreshöjning
1.2.2020

Kommunal information

KORSNÄS
Nytt
Representant i
Oy VASEK Ab:s
styrelse

Medlemmar till uppbådsnämnden 2020
Kommunstyrelsen har av militärlänsstaben ombetts utse en ledamot och en ersättare till uppbådsnämnden för år 2020.

Militärlänsstaben önskar att kommunerna också detta år bjuder på kaffe och
Korsnäs kommun är delägnågon saltbit åt de närvarande vid uppbådet. I år hålls uppbådstillfället för
are i det regionala näringslivs- Malax och Korsnäs i Kommungården i Malax fredagen 11.12.2020 kl. 9.00.
bolaget Oy VASEK Ab och har
Kommunstyrelsen valde 27.1.2020 Roger Bergström till ordinarie ledamot
möjlighet att närvara på bolags- och Sven-Erik Bernas till hans ersättare i uppbådsnämnden.
stämmor samt även utse en egen
representant till bolagets styrelse.
Kommunstyrelsen utsåg 2019
Sven-Erik Bernas som stämmorepresentant och Jens Bjurbäck som
personlig ersättare till Oy VASEK
Ab:s bolagsstämmor för mandatperioden 2019 – 2021. Som kommunens
representant i bolagsstyrelsen har
kommundirektör Christina Båssar
fungerat det senaste året med Marcus
Nordmyr som personlig ersättare.
Kommunstyrelsen utsåg 27.1.2020
Christina Båssar som ordinarie ledamot med Marcus Nordmyr som personlig ersättare i styrelsen för Oy
VASEK Ab.

Korsnäs kommun
Strandvägen 4323
66200 KORSNÄS

tel. 06-3479 111, fax 06-3479 190

Bild från uppbådet i Korsnäs år 2019.

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 bolagsstämma.

Kommunstyrelsen utsåg 27.1.2020
Christina Båssar till ordinarie representant och Caroline Westerdahl till
hennes ersättare på bolagsstämman
för Mico Botnia Oy Ab.

TeeSe Botnia Oy Ab
Korsnäs kommun är delägare
i det kommunalägda bolaget
TeeSe Botnia Oy Ab och har rätt
att utse en representant till bolagets bolagsstämma.

Kommunstyrelsen utsåg 27.1.2020
Christina Båssar till ordinarie representant och Caroline Westerdahl till
hennes ersättare på bolagsstämman
för TeeSe Botnia Oy Ab.

KOMMUNSTYRELSENS PRELIMINÄRA
MÖTESTIDTABELL FÖR VÅREN 2020
JANUARI
Måndag 27.1.2020

Kl. 18.30

FEBRUARI
Måndag 17.2.2020

Kl. 18.30

MARS
Måndag 30.3.2020

Kl. 18.30 (Bokslutsmöte)

APRIL
Måndag 20.4.2020

Kl. 18.30 (SOTE)

JUNI
Måndag 1.6.2020

Kl. 18.30

FULLMÄKTIGES PRELIMINÄRA
MÖTESTIDTABELL FÖR VÅREN 2020
MARS
Måndag 2.3.2020
APRIL
Måndagen 27.04.2020
JUNI
Måndag 8.6.2020
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Kl. 19.30
Kl. 19.30
( Beslut om överföring SOTE)
Kl. 19.30 (Bokslutet)

KORSNÄS
Nytt

Underlätta betalningen av dina fakturor
genom att ta i bruk e-faktura i din nätbank
som är ett säkert, snabbt, enkelt och förmånligt sätt att betala räkningar.

Lärare inom småbarnspedagogik
En befattning på heltid som lärare inom småbarnspedagogiken i Korsnäs har varit ledigförklarad. Befattningen
fick en behörig sökande.
Bildningsnämnden valde 28.1.2020 Camilla Lagerström till lärare inom småbarnspedagogiken från
11.2.2020. Hon kommer i första hand att jobba i Harrström daghem.

Använd e-fakturering för Korsnäs kommuns
tjänster för att undvika behandlingsavgift.
Du kan i nätbanken även välja automatisk
betalning av din e-faktura, då behöver du
inte bekymra dig om förfallodagar utan e-fakturan betalas automatiskt på förfallodagen.

Hemserviceledare
Tjänsten som hemserviceledare 78,43 % av heltid
lediganslogs på Vasabladet 30.11.2019 samt 4.1.2020.
Fyra ansökningar totalt har inlämnats till tjänsten som
äldreomsorgsledare. Samtliga ansökningar inkom under
utsatt tid.
Vård-och omsorgsnämnden anställde 28.1.2020 socionom YH Sofia Lidman från Petalax till tjänsten som
hemserviceledare 78,43 % av heltid fr.o.m. 3.2.2020.
Prövotid om 6 månader tillämpas.
Nuvarande hemserviceledare Vivan Vesterback går i
pension i maj 2020.

Korsnäs kommun använder även direktbetalning av t.ex. hyror, vård- och omsorgsavgifter och barndagvårdsavgifter mm. Dessa
avtal kan du göra med din bank.
Ekonomiavdelningen

Närvårdare vid Lärknäs-Annahemmet

KorsnäsKrysset

VÄRMER
SKÖNT
UNDER
FÖNSTRET

K

BERMUDA
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FLOD
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M

STORLEKEN
SKÅDESPEL

SAMHÄLLE

En befattning som närvårdare 77,42 % av heltid har
varit lediganslagen.
Befattningen söktes av tio personer, av vilka en
sökande hade rätt behörighet både gällande utbildning
och språkkrav.
Vård- och omsorgsnämnden anställde 28.1.2020 närvårdare Gun-Mari Österberg till befattningen som närvårdare 77,42 % av heltid till äldreomsorgen i Korsnäs
från 1.4.2020. En prövotid om 6 månader tillämpas.
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En befattning som närvårdare 67,3 % av heltid har
varit lediganslagen.
Vård- och omsorgsnämnden anställde 28.1.2020
närvårdare Claudia Granqvisttill befattningen som närvårdare 67,3 % av heltid till äldreomsorgen i Korsnäs för
tiden 1.4.2020-31.12.2020. En prövotid om 6 månader
tillämpas.

NR: 9
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Närvårdare vid Lärknäs-Annahemmet

Till vänster syns lösningen på julens KorsnäsKryss.
Denna gång fick vi in 16 lösningar på korsordet.
Bland alla deltagarna, som lämnat in rätt lösning,
har vi lottat ut ett par gångstavar.
Följande personer kan hämta var sitt pris från
kommunkansliet: Henrik Frans i Närpes, Christina
Foxell i Molpe och Sara Westerholm i kyrkbyn.
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Konstruktion: Jan H. Eriksson
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Kommunal information

KORSNÄS
Nytt

Behandlade bygglov
och åtgärdstillstånd
Tillsynsnämnden har vid sammanträdet 4.2.2020 godkänt följande bygglov och åtgärdstillstånd.

Bygglov
Byggherre

Rolf Östring
Oy Spadealers Ab
Ville Korpela
Per-Erik Nordmyr
Anders o Arja Åman
Jan-Erik o Christina Åkersten
Jan-Erik o Christina Åkersten

Åtgärdstillstånd
Byggherre

Birgitta Prost
Jan-Erik o Christina Åkersten
Jan-Erik o Christina Åkersten
Åke Björkqvist

Rivningsanmälningar
Byggherre

Leif Vägar
Rolf Östring
Karl-Gustav o Bjarne Nyfors

By, RNr

Edsvik, 5:53
Korsnäs, 29:1
Molpe, 10:168
Molpe, 5:122
Molpe, 7:178
Molpe, 7:107
Molpe, 7:107

By, RNr

Korsnäs, 16:28
Molpe, 7:107
Molpe, 7:107
Taklax, 2:77

By, RNr

Taklax, 1:50
Edsvik, 5:53
Harrström, 1:96

Ändring av del av
strandgeneralplan

Ändamål

Tillbyggnad hall
Tillbyggnad ind.hall
Bastu
Kallager
Bastu
Biltak
Förråd

Ändamål

Förråd
Båthus
Lada
Skyddstak

Vad rivs

Äldre bostadsbyggnad
Brandskadat pannrum
Äldre villa

Ändring av del av
strandgeneralplan

Kommunstyrelsen
beslöt
10.6.2019 at en ändring av
strandgeneralplanen görs förfastighet Utterstenarna RN:r
5:71, som är på en holme, och
fastighet Lassas RN:r 8:36 på
fastlandet i Harrström.

Kommunstyrelsen beslutade
15.10.2018 att en ändring av
strandgeneralplanen görs för
fastighet Nylund RN:r 4:133 i
Harrström. Fastigheten är på en
holme med en outnyttjad byggrätt. Denna byggrätt flyttas till
I kommunstyrelsens beslut nämn- fastighet Björklund RN:r 4:132
des att två byggrätter flyttas från på fastlandet i Harrström.
Utterstenarna till fastlandet. Enligt
strandgeneralplanen skulle en av de
tre byggrätterna vara utnyttjad, vilket
inte är fallet. Därför har samtliga tre
outnyttjade byggrätterna nu planerats
att flyttas till fastlandet.
Program för deltagande och
bedömning och ett planutkast har
uppgjorts och skall läggas fram till
påseende och utlåtanden skall begäras av berörda myndigheter.
Kommunstyrelsen
beslutade
27.1.2020 att PDB:n och planutkastet
framläggs till påseende och utlåtande
inbegärs av berörda myndigheter.

Utkastet var framlagt under tiden
26.9-26.10.2019. Inga anmärkningar
inkom över planutkastet.
Nu har ett planförslag utarbetats
och nästa skede i planläggningsprocessen är att framlägga planförslaget
till påseende och begära utlåtande av
berörda myndigheter.
Kommunstyrelsen
beslutade
27.1.2020 att planförslaget framläggs
till påseende och utlåtanden inbegärs
av berörda myndigheter.
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Lediganslående
av tjänsten som
byggnadsinspektör
Korsnäs kommuns byggnadsinspektör Johnny Granqvist har
begärt befrielse från sin tjänst
från och med 1.6.2020 på grund
av uppnående av pensionsålder.
Kommunstyrelsen beviljade byggnadsinspektören befrielse från sin
tjänst från och med 1.6.2020. Kommunstyrelsen tackade för ett väl utfört
och värdefullt arbete för Korsnäs
kommun.
Rekryteringen av en ny tjänsteinnehavare ska inledas. Kommunstyrelsen beslutade att lediganslå tjänsten
som byggnadsinspektör i Korsnäs
kommun.
Behörighetskravet för tjänsten är
lämplig högskoleexamen inom byggbranschen eller behörighet i enlighet med övergångsbestämmelsen i
markanvändnings- och byggförordningen (108 §) (tidigare ingenjöreller byggnadsarkitektexamen eller
byggmästarexamen).
Önskvärda meriter:
• Erfarenhet av uppgifter i
anknytning till byggnadsplanering och genomförande av
byggprojekt
• Erfarenhet av arbetarskyddsuppgifter
• Språkkunskaper
• Goda kunskaper om förhandlingar och växelverkan
• Kundtjänstvillighet
• Kunskaper i datateknik
Byggnadsinspektören är föredragande, sekreterare och verkställare
för tillsynsnämnden och ska se till att
bl.a. ansökningar behandlas snabbt
och med sakkunskap. Byggnadsinspektören handhar även arbetarskyddschefens arbetsuppgifter, 3 %
för Korsnäs kommun samt deltar i
kommunens planläggning som sakkunnig.

Byggnadsinspektion
Nytt telefonnummer till
byggnadsinspektören fr.o.m.
1.3.2020 Tfn. 050 538 7777

KORSNÄS
Nytt

för verksamhetsåret 2020-2021
( 01.08.2020-31.07.2021)
Småbarnspedagogisk verksamhet erbjuds på:
Kottebo daghem: Kotten 3-5 åringar,
Lillkotten 1-3 åringar och Siili-Kotten 1-5
åringar 		
Molpe daghem: Måsen 3-5 åringar, Tärnan
1-3 åringar
Harrström daghem: 3-5 åringar, 1-3 åringar
		
Nya platser inom småbarnspedagogiken
kan sökas fortgående. Gör ansökan minst 4
månader på förhand!
För barn som redan har plats inom den
småbarnspedagogiska verksamheten på
daghemmen behövs ingen ny anmälan. Förfrågan om timbehov /månad sänds ut via
daghemmen. Inkomstgränserna som ligger
till grund för avgiften indexjusteras från
1.8.2020. Uppgifterna finns på kommunens
hemsida.
Småbarnspedagogisk verksamhet för förskolebarn före och efter förskolan och
morgon- och eftermiddagsverksamhet för
skolbarn i åk.1-2 ordnas på eftis i Korsnäs,
Harrström och Molpe (för tiden 18.8.20204.6.2021).
Ansökningsblankett, som finns på kommunens hemsida under småbarnspedagogik
lämnas in senast 06.03.2020 till

Är du arbetslös eller dagledig?
Kom med i gruppen för 18-64 åringar som
träffas på tisdagar kl.13-15 i kommungården!
Deltagandet är kostnadsfritt.
18.02
25.02
03.03
10.03
17.03
24.03

Martha projektet, Hantera vardagen
Fastlagstema
Ingen träff
Kortspel - sällskapsspel
Tvåltillverkning med Anita Storm
Utedag med korvgrillning

Vill du veta mera? Kontakta: Maria Stenbacka
050 3297564 / maria.stenbacka@korsnas.fi

Donation till Lärknäs/Annahemmet
Korsnäs Invalider har donerat faktalitteratur för
500 € till Lärknäs/Annahemmet.
Hemmet tackar så mycket och hoppas många på
givande lässtunder.

Korsnäs kommun/Birgitta Blomqvist, Strandvägen 4323,66200 Korsnäs eller
birgitta.blomqvist@korsnas.fi tel. 06-3479146
Korsnäs den 28.01.2020
Birgitta Blomqvist
Ledare för
småbarnspedagogiken
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SMÅBARNSPEDAGOGISK
VERKSAMHET, EFTIS OCH
MORRIS I KORSNÄS KOMMUN

KORSNÄS
Nytt

Sportlovsprogram i Korsnäs
Lördag 22.2
SPORTLOVSDAG vid Tinas ridstall
kl.13.00-15.00.
Ponnyridning, tefatstolkning efter häst, korvgrillning m.m.
Arr. Västkustryttarna.

Måndag 24.2
SLALOMRESA till Parra i Teuva eller Simpsiö i Lappo. Vi måste avvakta och se hurudant snöläget är.
Avgifter:
Parra
Simpsiö
Buss+liftkort 25€ (7-11 år) 25€ (u 12 år)
30€ (12-17 år)
35€ (vuxna) 35€ (vuxna)
Uthyrning (set) 18€
23€
Glasögon
5€
5€
Obs! Resan är rökfri. Anmäl dig senast 21.2
till roger.lindholm@korsnas.fi eller tfn.044200 0081. Meddela namn, ålder och telefon nummer vid anmälan.
Obs! Vid oanmäld frånvaro debiteras 10€/
person.
Arr: Korsnäs idrott/fritid.
Busstidtabellen meddelas per e-post eller
tfn till de anmälda. Vi planerar att starta
8.30-9.00 tiden.
		
Tisdag 25.2
SPORTLOVSSKOJ för åk 1-6 vid Korsnäs
kby skola kl.11.00-14.00.
Tillsammans med Petra gör vi nyttiga
mellanmål i köket och Roger har lekfulla
bollspel i gymnastiksalen.
Anmäl senast 21.2 till Petra 045-8764838
eller Roger 044-200 0081.
Arr: Korsnäs 4H och Korsnäs idrott.

Söndag 23.2
SPORTLOVSBIO på Korsnäsgården
kl.14.00, SUNE-Best Man
Biljettpris 5 €. Kioskförsäljning.
Arr: Korsnäs fritid/idrott.
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22.2-1.3.2020
Onsdag 26.2
PYSSELEFTERMIDDAG på biblioteket i
Korsnäs kl.12.00-17.00.
Du kan pyssla med pärlor och papper,
spela olika brädspel som Afrikas stjärna,
Kimble mm.
Biblioteket bjuder på saft, kex och frukt.
Fyren skidklubbtävling på Waterloo
kl.18.30 , väderreservation.
Torsdag 27.2
SIMHALLSRESA till Vasa + hamburgarmåltid på cafe´ Uimala i simhallen.
Vi simmar mellan kl.12.00-14.00 och äter
på simhallen kl.14.00.
Avgift: Bussresa+simning+mat 15 €. Är
man yngre än 10 år bör man ha en förälder med sig. Anmäl dig senast 21.2 till
roger.lindholm@korsnas.fi eller tfn.044200 0081. Vid oanmäld frånvaro debiteras
10 €.
Bussen kör enligt följande:
Harrström Andelsbank kl.10.50
Taklax skola
kl.11.00
Korsnäs kommungård kl.11.15
Molpe Andelsbank
kl.11.25
Vi åker hemåt ca kl.15.00
Arr: Korsnäs idrott/fritid.

PYSSEL- OCH SPELKVÄLL i Smidjon i
Molpe kl.18.00-20.00.
Det finns enklare pysselmaterial, målarbilder, brädspel samt kortpackor. Riktar
sig till barn och ungdomar som går i
skolan.
Arr: Molpe Marthaförening
Fredag 28.2
SLALOMRESA till HIMOS. Arrangör
Malax fritid. Om platser finns kan
Korsnäsbor delta. Anmälningar via
länken: www.malax.fi/fritid/evenemang
Träna hjärnan, SCHACKKVÄLL
med Pontus på biblioteket i
Korsnäs kl.17.00-19.00
Lördag 29.2
DERMOSIL VOLLEYBOLLTURNERING
i Korsnäs/Petalax från kl.10.00
Arr: Kraiwit Östman.
PETALAXPILKEN i Öjna kl.10.00-14.00.
Anmäl till scoutledarna.
BOXERCISE med Linda Rosbäck i Molpe
skola kl.10.00
för 13 år och äldre. Avgift 6€.

KONTAKTUPPGIFTER under sportlovet
Roger Lindholm, idrottskansliet
Nora Väglund, fritidskansliet

13

044-200 0081
040-180 5036

Stipendier

KORSNÄS
Nytt

Ansökan om stipendier
Korsnäs kommuns
stipendiefond

AC Silverbergs
stipendiefond

Korsnäs kommuns stipendiefond grundades
av fullmäktige i Korsnäs år 2001 genom att
mantalskommunens kassa överfördes som
grundplåt till stipendiefonden. Därefter har
fullmäktige i Korsnäs överfört tilläggskapital
av kommunens egna medel till stipendiefonden för att skapa förutsättningar för att ge en
tillräcklig avkastning för att utdelningar från
fonden skall kunna ske.
Fonden riktar sig till studerande som INTE
studerar vid Åbo Akademi. Stadgan för
Korsnäs kommuns stipendiefond har uppgjorts
och godkänts av fullmäktige.
Stipendier kan beviljas för vår- och hösttermin:
• Elever som deltar i högskole- och yrkeshögskoleutbildning i hemlandet.
• Elevens hemort bör vid beviljande av stipendium vara Korsnäs kommun.
En enskild elev kan beviljas stipendium för:
• högst 10 terminer för yrkeshögskoleutbildning,
• högst 10 terminer för högskoleutbildning,
• maximalt 10 terminer för en enskild elev.

Stipendier för studerande inskrivna vid Åbo
Akademi lediganslås att sökas både vår- och
hösttermin.
Stipendier från AC Silverberg stipendiefond
kan beviljas studerande inskrivna vid ÅA
och Yrkeshögskolan Novia enligt följande
kriterier:
• Elevens hemort bör vid beviljande av stipendium vara Korsnäs kommun.
• En enskild elev kan beviljas stipendium för
högst 10 terminer
Därtill kan för kompletteringsstudier/vuxenstuderande vid Åbo Akademi beviljas:
• Stipendium på 50 % av heltidsstuderandes
stipendier
• Stipendiet beviljas för högst 4 terminer för
kompletteringsstudier
Fullständiga ansökningar lämnas in till Korsnäs
kommun senast 16.3.2020. Försenade
ansökningar beaktas inte. Ansökningarna kan
kompletteras t.o.m. 30.3.2020.
I ansökan ska ingå:
• Ansökningsblanketten
• Senaste beskattningsintyg och
• Utdrag ur studieregistret, underteckning/
stämplat av skolan (närvarointyg för första
terminens studerande).

Fullständiga ansökningar lämnas in till Korsnäs
kommun senast 16.3.2020. Försenade
ansökningar beaktas inte. Ansökningarna kan
kompletteras t.o.m. 30.3.2020.
I ansökan ska ingå:
• Ansökningsblanketten
• Senaste beskattningsintyg och
• Utdrag ur studieregistret, underteckning/
stämplat av skolan (närvarointyg för första
terminens studerande).
Sökanden skall vara mantalsskriven i Korsnäs
kommun senast 31.12 året innan stipendiet
ansöks.

Sökanden skall vara mantalsskriven i Korsnäs
kommun senast 31.12 året innan stipendiet
ansöks.
Ansökningsblanketter för båda stipendiefonderna finns på kommunens hemsida under
adressen http://www.korsnas.fi/kommunen/
blanketter/
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Enligt en undersökning gjord
av Kantar TNS för LokalTapiola
framkom att endast 27 procent
av finländarna kan använda en
defibrillator. LokalTapiola Österbotten har under de senaste
åren försökt förbättra läget
genom att erbjuda gratis Hjälteskolning, d.v.s. utbildning i
första hjälpen. Nästa steg är att
donera defibrillatorer alla kommuner inom vårt verksamhetsområde.

Personer bosatta inom LokalTapiolas verksamhetsområde har haft
möjlighet att lämna in förslag på var
defibrillatorerna ska placeras och
över 200 förslag lämnades in. Vi har
fått experthjälp från räddningsverket
för att avgöra var defibrillatorerna
ska placeras. I valet av placeringsplats lades bland annat vikt vid
hur troligt det är att en defibrillator
kommer att behövas på platsen samt
hur snabbt platsen kan nås av räddningspersonal vid en nödsituation.
En av defibrillatorerna donerades till
Taklax skola. Inom Korsnäs kommun
var Taklax den enda byn som inte
hade en defibrillator och i skolan rör
sig även folk kvällstid, så därför var
valet av placeringsplats självklar.
– Målet är att förbättra tryggheten
lokalt och att se till att så många österbottningar som möjligt har tillgång
till en livsviktig defibrillator vid en
nödsituation, säger LokalTapiola
Österbottens vd Pasi Haarala.
Den vanligaste dödsorsaken för
både män och kvinnor i Finland är
fortfarande kranskärlssjukdomar som
orsakar akut hjärtinfarkt. En defibrillator är lätt att använda och med den
försöker man vid ett hjärtstopp eliminera den skadliga rytmstörningen
som fått hjärtat att stanna. För att
överlevnadschanserna ska vara så
stora som möjligt ska defibrilleringen
påbörjas redan inom 3-5 minuter från
livlösheten. Varje minuts fördröjning
försämrar
överlevnadsprognosen
med 10-12 %.

Taklax skolas rektor Jan-Henrik Häggdahl och LokalTapiola Österbottens vd Pasi Haarala.

Defibrillator / hjärtstartare

Hjärtstartaren används för att ge elstötar då en person drabbats av hjärtstopp. Den läser av hur hjärtat slår och levererar elchocker om det behövs
för att återställa hjärtrytmen. Hjärtstartaren används i kombination med
hjärtlungräddning.
I Korsnäs finns defibrillatorer/hjärtstartare på följande ställen:

Korsnäs hälsogård

Taklax skola

Korsnäs församlingshem

Harrström daghem

Norrbyvägen 9, Korsnäs
Finns i läkarmottagningsrummet
Märke: LIFEPAK CR Plus

Kyrkobyvägen 37, Korsnäs
Finns i ett skåp i samlingssalen
Märke: HeartSine Samaritan PAD 500P

Sale Korsnäs

Industrivägen 3, Korsnäs
Finns vid ingången
Tillgänglig mån-lör 7-21 söndag 10-21
Märke: Zoll AED Plus

Dermoshop

Västanlidvägen 50, Korsnäs
Tillgänglig vardagar 8.30-16.00 (dörrarna är alltid låsta)
Märke: Zoll AED Plus

Taklaxvägen 620, Taklax
Tillgänglig när skolan är öppen
Märke: DefiSign Life AED

Gamla Strandvägen 193, Harrström
Finns i aulan
Tillgänglig under öppettider
Märke: Zoll AED Plus

Strand-Mölle

Sjövägen 271, Molpe
Finns innanför dörren till vänster
Tillgänglig under öppethållningstider
Märke: Zoll AED Plus

Dessutom finns hjärtstartare hos
Österbottens räddningsverk/
Korsnäs brandstation
Finns i första delvårdsbilen

Molpe sjöräddare rf

Finns i räddningsbåten/stationen
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Årets motionär
Korsnäs kommun har sedan 1982 valt årets
motionär. Biblioteks-, kultur- och fritidssektionen
valde vid sitt senaste sammanträde Vivan Hartvik
från Korsnäs kby till 2019 års meste motionär.

Vivan är person som varje dag syns på vägarna i kyrkbyn. Hon gillar att promenera och det gör hon gärna med
raska steg. Skidåkning har också varit en motionsform
Vivan prövat på men de senaste snöfattiga vintrarna har
medfört att skidåkningen fått vila.
Dans det är en trevlig ”motionsform” som paret Hartvik
gärna deltar i. Dans som motionskurs via MI, danskryssningar och andra danstillställningar får Vivan och Paul att
njuta av livet.
Vivan besöker också gymmet i Korsnäs en gång per
vecka.
Trädgårdsodling av alla olika sorters grönsaker och
blommor är också en del av Vivan Hartviks dagliga sysselsättning.

Idrottsstipendier
Kommunen delade också ut stipendier för goda
idrottsprestationer vid samma tillfälle på den
Årets motionär Vivan Hartvik fick pris av Andelsbanlokala Andelsbanken.
Felicia Åbacka erhöll stipendium för fina insatser på
löpbanorna. Hon blev sjätte i FM tävlingarna på 400
meter för D-22 år senaste sommar.
Michaela Wikberg och hunden Sune tog igen en meriterande seger. Paret fick FM guld vid fårvallningstävlingen
i Tenala senaste höst.
Kvaltävlingar har ordnats i hela landet under sommaren
och de 35 bästa hundarna får delta i FM tävlingen, som
pågår i tre dagar. Under fredag-lördag ordnas kvaltävling
och de 15 bästa deltar på söndagen i finalen och därefter
koras årets finska mästare.
Det är flera olika moment som gås igenom på banan och
tävlingstiden är 30 minuter i finalen.
”Det sägs ju att man kan vara envis som en bässe, men
i vallhundsmästerskap är man mer orolig för sura eller
galna tackor”.
SuperSune som Michaela kallar sin hund är en bordercollie och är 8 år och i familjen finns även fyra andra vallningshundar.
Fårvallning är ett intresse som har ökat varje år. För tillfället finns det över hundra entusiaster.
Text och foto: Roger Lindholm, samt privat

Rättelse
I KN 7-2019 ingick en felaktig prisuppgift för skötsel
av vinterunderhållet av Kyrkobyvägen. Den korrekta
summa som Transport Kenneth Westerlund erhåller för
skötsel under åren 2019-2021 är 3.500 € per säsong.
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kens Jan-Erik Westerdahl.

Michaela Wikberg och hunden Sune.
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Svenska folkpartiets lokalavdelning i Korsnäs
vill önska er alla en god fortsättning på 2020.
Vi har gått in i ett nytt årtionde och allt vi har
framför oss är framtid. Men lite tillbakablick på
det som varit är också viktigt, dels för att minnas
vad som blev bra men också för att ta lärdom och
kunna göra bättre.
SFP är tacksamma för det stöd och det förtroende som
tilldelats oss. Vi är ödmjuka inför det ansvar vi har fått av
våra väljare och medlemmar. SFP och de som är invalda
på ett SFP-mandat fattar beslut om utvecklingen i kommunen. Vi har olika åsikter och diskuterar olika lösningar
och alternativ för att komma fram till det som vi gemensamt tror är det bästa för helheten och de allra flesta i
kommunen.
Till fjolårets positiva hör bland annat att vi var med och
fattade beslut för att få Strandvägens beläggning förnyad,
få både Korsnäs och Taklax skolas uteområden mer trafiksäkra, få Korsnäs Arena färdigställd och invigd och att
få nytt vattenreningsverk införskaffat för att förbättra vår
vattenkvalité. Nybygge och grundrenovering av Lärknäs
och Anna-hemmet är de kommande årens största satsning.
Lokalavdelningen i Korsnäs hade under december
2019-januari 2020 en medlemskampanj för att värva fler
medlemmar, men också för att visa tacksamhet åt våra
trogna medlemmar! Vi ordnade ett medlemslotteri där
vinnarna drogs vid senaste styrelsemötet 26.1.2020.
Hjärtligt välkomna på lokalavdelningens årsmöte
söndag 5.4.2020! Vi återkommer närmare med tid och
plats! Har ni ärenden ni vill diskutera, frågor eller funderingar är ni välkomna att ta kontakt!

Stort grattis till Linda Rosbäck som vann sparken
och Håkan Wester som vann cykeln! Tack till alla
våra trogna medlemmar och jättemycket välkommen till alla nya! Nu fortsätter vi full fart framåt mot
kommunalvalet 2021!

Lokalavdelningens styrelse
Sofia Mitts-Björkblom, Johanna Juthborg, Niclas
Björkqvist, Rosita Eklund, Anna-Lena Kronqvist,
Lars-Erik Holmblad, Roger Backholm, Mona Gullblom
och Johan Holm-Rosbäck

Korsnäs företagare rf
Göran Östberg är ny ordförande för Korsnäs
Företagare. Han valdes på föreningens höstmöte
3.12.2029.
Göran Östberg vill jobba för flera positiva
tankar inom företagandet.

Avgående ordförande Jan-Erik Ravals avtackades för
väl utfört uppdrag de senaste fem åren.
Thomas Ramstedt valdes in som ny medlem i styrelsen.
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Undvik onödiga misstag
även som lättföretagare

Vad betyder lättföretagare
egentligen? Och är det fråga om
företagande överhuvudtaget? Lättföretagande har blivit ett populärt sätt
att starta eget, för det passar bra då
man vill jobba på deltid vid sidan om
lönearbetet eller studierna.
Ganska ofta blir man lättföretagare
genom sin hobby eller passion. Då
man har kunnande, kommer det fram
möjligheter att tjäna pengar på det.
Det är ändå svårt att estimera hur
mycket det finns efterfrågan på kunnandet och om det är möjligt att tjäna
så mycket att man skulle kunna lämna
sitt lönearbete.
Även om man tänker att man inte
blir en ”riktig” företagare, lönar dig sig
ändå att besöka nyföretagscentret för
att diskutera sina planer och kalkyler.
Företagsrådgivarna i nyföretagscent-

ret hjälper dig att välja företagsformen
som bäst passar din affärsidé och
situation – är det sen lättföretagande,
firma eller aktiebolag.
Som begrepp är lättföretagande lite
komplicerat, för det finns ingen definition eller lagstiftning om det. Det är
fråga om ett marknadsföringsnamn
en firma har gett sin verksamhet, och
som senare har tagits i användning
även av andra aktörer. Huvudsakligen
menar man med lättföretagare en
person som jobbar som företagare
men som fakturerar sina tjänster via
en faktureringstjänst.
Att man är kund i en faktureringstjänst gör en inte automatiskt till
en företagare, för processen ger dig
inte ett eget FO-nummer. Men å
andra sidan finns det faktiskt också
faktureringstjänster, där man även får
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FO-numret till sin verksamhet, men
företaget registreras inte i handelsregistret. Alltså en riktigt förvirrande
djungel.
Faktureringstjänsterna tar hand
om sin kunds fakturering, pappersarbeten och arbetsgivaravgifterna.
Och naturligtvis vill de också ha ersättning för arbetet, så normalt avdras
det en serviceavgift på 3–5 procent
av summan. Faktureringstjänsten är
också moms-skyldig, så den eventuella momsbefrielsen går man miste
om. Det är också viktigt att förstå att
faktureringstjänsterna inte gör välgörenhet utan de finansierar sin egen
affärsverksamhet med dessa serviceavgifter. Det lönar sig att noggrant kolla
servicens villkor och kostnader.
Ofta tycker man att det är lättare
att bli lättföretagare än att starta
eget företag, och det är lättare att
återkomma till lönearbetet. Lättföretagande är en bra språngbräda
till företagandet, men det lönar sig i
något skede att återkomma till nyföretagscentret och diskutera med en
företagsrådgivare: är verksamheten
redan så omfattande, att det är bäst
att starta ett företag? Och är det fortvarande möjligt att få startpeng då
man blir företagare på heltid efter
lättföretagandet?
Även om det är lätt att bli lättföretagare, är det bäst att ha ordentliga
planer och veta vad man håller på
att göra. Målet är att lyckas och ha
framgång, så det lönar sig att utnyttja
experthjälp. Man behöver inte göra
sådana misstag som går att undvika.
Vårt mål är livskraftiga företag,
oberoende av företagsformen eller
bristen på formen. Var och en har
olika idéer, målsättningar, drömmar
och situationer. Boka tid på startrådgivning, så kan vi fundera vilka lösningar
som passar bäst just för dig.
Antti Alasaari
företagsrådgivare
Nyföretagscentrum Startia och VASEK
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jan. Föreningens representanter började
åka runt och demonstrera tillverkningen
av tröjan. Senare inreddes också en brudkammare med dockor klädda i traditionell
bröllopsutstyrsel.
År 1975 inleddes katalogiseringen av
föremålen i museet. Med hjälp av AnnMari Häggman fick föreningen kontakt
med intresserade studenter som åtog sig att
utföra arbetet. Genom hantverksdagarna
fick skolbarnen ta del av hembygdsföreningens arbete. Hembygdsföreningen tog
också initiativ till att resa ett minnesmärke
över förfädrens strävsamma arbete och
glädjande nog var viljan att donera medel
bland Korsnäsborna stor och statyn ”Stenbrytaren och hans hustru” av Toivo Kultti
avtäcktes 1985. Medborgarinstitutet involverades och en arkeologikurs hölls, som
senare resulterade i att boken ”Fasta fornminnen i Korsnäs” gavs ut 1986. Planering av en hembygdsbok om Korsnäs inleddes och år 1988 utgavs den i samarbete
med Korsnäs kommun. Då man ville bygga en miniatyrmodell
av hur södra byn såg ut på 1920-talet, ordnades en kurs för
intresserade och efter tre vintrar stod modellen klar. Modellen
överläts till Korsnäs bibliotek 1992. En smedja byggdes upp på
museiområdet år 1995.
År 1985 fick Verna Kalevalas 150-års jubileumskommittés
medalj som erkänsla för arbete till fromma för kulturlivet i
hembygden. Tillsammans fick Verna och Joel mottaga Finlands
svenska hembygdsförbunds förtjänstplakett 1995. Årets kulturbärare i Korsnäs blev de 2012 och Årets Oboschta Korschung
2016.
Verna kände starkt för de svaga och sämre lottade. Och hon
lät det också komma till uttryck i ord och handling. Hon var
på många sätt en modig kvinna, genom att ta initiativ till nya
saker, stå för sina åsikter och inte var rädd för att låta folk
veta vad hon tyckte. Hon var en trogen och solidarisk vän, som
alltid ställde upp när det behövdes. För Korsnäs var hon en
stor tillgång, genom att hon var aktiv på så många områden
och bra på att inspirera och stödja andra.
Hon hade lyckan att ha en man som delade hennes intresse
och värderingar. Verna och Joel har hållit ihop i vått och torrt
och stöttat och inspirerat varandra genom livet.
Verna Lenlund avled den 31 december 2019.
Erica Sjölund, barnbarn
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Minnesruna

Minnesruna över Verna Lenlund

Verna Lenlund, Korsnäs, har avlidit
i en ålder av 95 år. Närmast anhöriga
är maken Joel, dottern Astrid, barnbarn och barnbarnsbarn.
Verna växt upp i Finby i Närpes med sina
tre syskon, Inga, Elly och Mauritz, fadern
Hjalmar Groos var maskinist på mejeriet
i Näsby, modern Ida var hemma och tog
hand om barnen och hushållet. De hade en
ko och arrenderade lite jordbruksmark.
Efter folkskolan gick Verna i fortsättningsundervisning, 1939 gick hon ut med
högsta betyg i handarbete. Handarbetet
blev ett livslångat intresse - många är de
Korsnäströjor, vantar, mössor och löpare
som vuxit fram i hennes händer.
I lärare Runar Långbacka med hans
engagemang i fredrörelsen, nykterhetsrörelsen och ungdomsrörelsen fann Verna
en förebild. Som ung var hon aktiv både i
nykterhets- och scoutrörelsen. Medlemskapet i Närpes fredsförening varade livet ut.
Verna ville utbilda sig till merkonom, men den drömmen
kunde inte förverkligas av ekonomiska orsaker. Verna började
i stället arbeta på Närpes bröd, där hon trivdes och fick många
vänner. Under kriget vistades en del judar i Närpes i väntan
på transport till Sverige. De saknade brödkuponger och kunde
därför inte köpa bröd. Verna samlade ihop bröd som var skadat
men ätbart och smusslade det under disk till de behövande.
Som tack för att hon hjälpt dem fick hon vid deras avfärd en
vackert målad träbricka som fortfarande finns kvar i hemmet.
Efter kriget träffade hon Joel Lenlund, som var på en murarkurs i Närpes. I juni 1945 hölls dubbelbröllop i Finby; Verna
gifte sig med Joel och hennes syster Inga gifte sig med Sigurd
Finskas.
Verna flyttade med Joel till Korsnäs och drogs in i föreningslivet. Hon blev medlem i Korsnäs kyrkby Marthaförning och
var aktiv ända tills föreningen 2007 upphörde; 1954-1959 var
hon föreningens sekreterare och därefter ordförande till 1968.
Följande år, 1969 fick Verna guldmärket för sitt arbete inom
Marthaföreningen.
Tillsammans skapade Verna och Joel sina egna arbetsplatser
och levde på vad de själva producerade. Verna hade ansvar
för korna, mjölkandet och trädgårdslandet. I fiskrökeriet skötte
hon påträdning och packning av fisk. Det var också hon som
hade hand om bokföringen för fisket, fiskrökeriet och jordbruket, hon skötte bankärenden och fakturering.
Verna och Joel anslöt sig till Korsnäs Museiförening (senare
Korsnäs Hembygdsförening) vid det grundande mötet 1950.
Hon var styrelsemedlem 1966-1974 och ordförande 1975-1996.
Hon fortsatte vara aktiv i styrelsen långt efter ordförandeperiodens slut. Hon var också aktiv i Korsnäs Prästgårdsförenings
styrelse under flera år med början 1976.
Att arbeta ”i lag” för det gemensamma bästa var Vernas
motto. Verna såg föreningsarbetet som ett lagarbete: utan
intresserade och aktiva förningsmedlemmar händer ingenting.
Det var genom ett sådant lagarbetet mellan Korsnäs Hembygdsförening och Korsnäs Prästgårdsförening, som vasstaket
till rian på museiområdet 2004 kom till stånd.
Genom samarbete med Gretel Dahlberg, som på 1970-talet
började forska i Korsnäströjan eller ”krokatröjan”, blev hembygdsföreningen en aktiv part i revitaliseringen av Korsnäströ-
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Korsnäs församling informerar
Sö 16.2 kl. 11.00 Högmässa, Heikkilä,
Granholm
Må 17.2, 2.3, 16.3 kl. 13.00 Vänstugan i
Församlingshemmet.
Ti 18.2 , 3.3, 17.3 kl. 18.00 Kyrkans
barntimme i Taklax bönehus.
Ti 18.2, 3.3, 17.3 kl. 19.00 Träffpunkt i
Taklax bönehus.
Lö 22.2 kl. 14.00 Pysselcafe för Nordkorea
Sö 23.2 kl. 11.00 Gudstjänst, Guy
Kronqvist, Kjell Lolax
Fr 28.2 kl. 18.00 Kara- kvinnosamling.
Ebba Carling ”Bitar ut mitt liv”.

Efteråt kvällste och andakt av biskop BoGöran Åstrand i församlingshemmet

Sö 1.3 kl. 11.00 Högmässa. Guy Kronqvist,
Deseré Granholm.

Lö 14.3 kl. 18. Helgmålsbön i Molpe
bykyrka, Biskop B-G Åstrand. Projektkören.
Kaffeservering.

Sö 8.3 kl. 11.00 Gudstjänst, Heikkilä,
Granholm. Gästpredikant Tomas Gäddnäs
från LFF.

Sö 15.3 kl. 11.00 Högmässa, Biskop B-G
Åstrand predikar, khde Janne Heikkilä
liturg. Kyrkokören, kantor Deseré
Granholm
Efter mässan sopplunch i
församlingshemmet. Efter lunchen
hålls allmän visitationsstämma i
församlingshemmet, till stämman kallas
församlingens alla medlemmar.

On 11.3 kl. 13.00 Silvergruppen
On 11.3 kl. 18.00 Konfirmandsamling i
Församlingshemmet

Fr 13.3 - Sö 15.3 Biskopsvisitation i
Korsnäs församling, se skild annons
Fr 13.3. kl. 19. Musikalen ”Därför att
ljuset” med sånggruppen Free Spirits i
kyrkan. Dir. Jan-Ola Granholm samt Tomas
Fant, Alf Risberg och Johan Storsved. Fritt
inträde, kollekt

Tisdagar kl. 10.00 -12.00 Föräldra
barngruppen i FH.
Onsdagar kl. 17.00 Barnkör i
församlingshemmet.
Fredagar kl. 8.30 Mathjälpen i
pastorskansliet.
Söndagar kl. 10 Söndagsskola i barn- och
ungdomsrummet
Söndagar kl. 11 Söndagsskola i Molpe
bykyrka
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KUNGÖRELSE
Korsnäs församling för kännedom får undertecknad härmed meddela, att jag den 13-15 mars
2020 åtföljd av kontraktsprosten Tom Ingvesgård, prästassessor Berndt Berg, lagfaren assessor
Lars-Eric Henricson, stiftssekreterare Virva Nyback och notarie Linus Stråhlman förrättar
visitation i församlingen.
Programmet omfattar bl.a. följande:

Fredagen den 13 mars
Kl. 08.45
Kl. 09.30
Kl. 10.45
Kl. 13.30
Kl. 14.15
Kl. 15.15
Kl. 19.00
Kl. 20.15

Besök i Molpe daghem
Besök i Korsnäs Kyrkoby skola
Företagsbesök hos Dermoshop Group i Korsnäs
Andakt på Lärknäs åldringshem
Träff med kommunens representanter och personal i Korsnäs bibliotek
Besök i Korsnäs hembygdsmuseum och Korsnäs prästgårdsmuseum
Musikalen ”Därför att ljuset” med sånggruppen Free Spirits i Korsnäs kyrka.
Dir. Jan-Ola Granholm samt Tomas Fant, Alf Risberg och Jonas Storsved.
Fritt inträde, kollekt.
Andakt och kvällste i församlingshemmet

Lördagen den 14 mars
Kl. 09.30
Kl. 11.30
Kl. 13.00
Kl. 18.00
Kl. 19.30

Överläggning med de anställda i församlingshemmet
Gemensam lunch för personal och förtroendevalda
Överläggning med de förtroendevalda i församlingshemmet
Helgmålsbön i Molpe bykyrka av biskop Bo-Göran Åstrand.
Projektkören medverkar under ledning av kantor Deseré Granholm.
Efteråt samling med servering.
Besök på Molpe begravningsplats

Söndagen den 15 mars
Kl. 10.00
Kl. 11.00

Besök på Korsnäs begravningsplats.
Högmässa i Korsnäs kyrka. Biskop Bo-Göran Åstrand predikar, kyrkoherde Janne Heikkilä
är liturg. Kyrkokören medverkar i högmässan under ledning av kantor Deseré Granholm.

		

Efter mässan sopplunch i församlingshemmet. Efter lunchen hålls allmän visitationsstämma
i församlingshemmet. Till stämman kallas församlingens alla medlemmar.

Må Guds välsignelse vila över denna visitation i Korsnäs församling
Borgå den 13 februari 2020
Biskop Bo-Göran Åstrand
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Molpemästerskapen i pidron 2020
Dags att göra upp om vem som skall lyfta Ragnar
Skanåker pokalen (pidropokalen) i världens bästa by.
Tid: lördag 29 februari 2020 kl. 11:00–18:30
Plats: Kabinettet på Strand-Mölle.
Man anmäler sig i 2-manna lag. Vinnarna får den
åtråvärda ”pidropokalen” samt fina priser.
Anmäl ert lag, helst på facebook till Daniel Forsman senast 26.2 eller tills turneringen är fullbokad.
Max antal lag är 20.
Pris: 10 €/lag
Arr. Molpe Ungdomsförening Enigheten r.f.

Vill du spela boule?
Ett tjugotal pensionärer i Petalax spelar boule
vintertid i ett växthus med fin sandbädd.
Om vi pensionärer i Korsnäs vill vara med
och spela i Petalax så är vi välkomna att delta.
I Petalax spelas boule tisdagar och torsdagar
kl 13-15.
Vill du vara med i ett Korsnäs-lag? Kontakta
i så fall Anita Ismark 050-5181949 eller per
e-post anita.ismark@gmail.com
Korsnäsnejdens Pensionärer r.f.

TAKLAX HEM OCH SKOLA
INBJUDER TILL

SOPPDAG
SÖNDAG 8.3.2020
KL. 11-14
I TAKLAX SKOLA

Pris: 8 euro för vuxna
4 euro för barn
I priset ingår också bröd, dryck, kaffe och kaka!
VÄLKOMNA!
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Start söndag 8.3.2020.
Grupp 1 10-12 år söndagar kl. 10.00-10.45
Grupp 2 13-16 år söndagar kl. 11.00-11.45
Instruktör: Nadja Söderholm
Anmäl till ancha@powerzonefitness.fi. Meddela
namn, ålder och vårdnadshavares namn och kontaktuppgifter, samt vilken grupp ni önskar delta i.
Arr: Korsnäs fritid

23

På gång i Korsnäs

Anpassad träning för barn och
ungdomar på gym

På gång i Korsnäs

KORSNÄS
Nytt

FÖRENINGSLIV OCH INKLUDERANDE IDROTT
Onsdag 19.2.2020 kl.17-20 på Korsnäsgården i Korsnäs, Vikingvägen 9
Tillfället är öppet för intresserade föreningsaktiva ledare, tränare och andra intresserade i
kommunerna Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad.

Föreläsare/program
1.Tomislav Krstevski, jobbar på Folkhälsan med projektet Hälsa i mångfald
berättar om
 projektet
 sina egna erfarenheter när han kom till Finland
 föreningslivet

2.Sebastian Strandvall, fotbollsproffs i VPS (Vasa)
berättar om
 livet som fotbollsspelare
 kulturskillnader, egna erfarenheter från bl.a. spel i Rah
Aha Ahan klubben i Teheran / Iran
3. Tid för diskussion och frågor
4. Workshops
 deltagarnas egna upplevelser och vad man gjort/gjorde åt saken
 hur bemöter vi varandra
 konkreta råd för att stärka mångfalden i föreningarna
Servering
Anmäl gärna ditt deltagande till idrottsinstruktör Roger Lindholm,roger.lindholm@korsnas.fi tel.
044 200 0081 eller integrationskoordinator Lilian Ivars, lilian.ivars@kfem.fi, tel.050 3692 358,
senast 17.2.2020.
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Året var historiskt såtillvida att Fredrikabiblioteken längs den österbottniska kusten övergav det
bibliotekssystem som varit i bruk mer än 16 år.
En imponerande lång livstid för ett datasystem,
Gemini var ett bra system som Abilita i Jakobstad
byggde upp, tillsammans med oss i biblioteken,
men nu hade det nått vägs ände.
I Korsnäs övergick biblioteket till det nya Mikromarc
i maj och i vissa lägen har vi i bibliotekspersonalen känt
oss som den gamla hunden - svårt att lära sig sitta. Å
andra sidan sägs det att det aldrig är för sent att lära sig
något nytt! Det står helt klart att vi nu har ett mycket mera
mångfasetterat hjälpmedel, som ger nya möjligheter och
svarar bättre mot tidens krav på fortsatt digitalisering och
möjlighet att integrera information.

FINDUS FLYTTAR UT
Må 30.3.2020 kl. 9.30-10.10 Korsnäs, Kyrkoby
skola för 2-9-åringar och deras familjer.
Längd: 35-40 minuter.

En rolig och musikalisk pjäs om det härliga paret –
Pettson och Findus – och deras skojiga äventyr.
Varje morgon vaknar Pettson klockan fyra av att
Findus hoppar i sängen. Pettson blir tokig.
Kanske är det bäst att Findus flyttar. Tillsammans
inreder de det gamla dasset.
Men så när Findus ska gå och lägga sig blir han lite
orolig för räven…

En föreställning av Barnens Estrad efter Sven
Nordqvists böcker.
I rollerna: Julia Högnabba-Lewis och Samuel
Karlsson.
Korsnäs kommun arrangerar, alla är välkomna!

Författarbesök
Årets första författarbesök med Mikaela
Nykvist ägde rum 27
januari.

Mikaela Nykvist har skrivit de omtyckta romanerna
om livet i Wasa på 1800talet: Rök i fjärran (2018),
Förändrad
och
bränd
(2018) samt Mellan is och
aska, trilogins sista del som
utkom i december 2019.
Samtliga är utgivna på förlaget Runsorina books.

Mest lånade böcker 2019
Som alltid efter ett årsskifte är fjolårsstatistik ett hett
stoff. Biblioteket hade ett bra år med avseende på utlånesiffrorna. Vad lånades då av Korsnäsborna? Med hjälp
av vårt nya system tog vi fram en lista över de 24 mest
lånade böckerna år 2019. Överraskande är det faktiskt en
bok som utkommit i Korsnäs av en Taklaxbo som nästan
toppar statistiken med 15 lån, nämligen Ella Enbackas
bok Smedens by! Den kommer tvåa efter den rikssvenska
författaren Camilla Läckbergs En bur av guld, som hade
21 lån. Överhuvudtaget läses svenska deckarförfattare
mycket, på topplistan finns också Lars Kepler, Anna Jansson och Emelie Schepp. Också barnen gillar deckare, för
hela sju titlar av Martin Widmarks LasseMajas detektivbyrå finns med. Andra populära barnböcker är Bamse,
Mamma Mu läser av Juja Wieslander, Våhlunds Handbok
för Superhjältar och Sven Nordqvists Kackel i grönsakslandet- en gammal goding som står sig genom åren. En
faktabok för vuxna, som alltså hör hemma i samma kategori som Enbackas bok, är Tara Westovers Allt jag fått
lära mig, om uppväxten i en sträng mormonfamilj. Boken
är en internationell bästsäljare som översatts till 30 språk
och hade den längsta kön i biblioteket i Salt Lake City,
Utah i fjol (enligt Wikipedia).
Också Roy Michelsons nya roman Hämnden klarade sig
bra i utlåningsstatistiken, i sällskap av Lucy Dillon och
Nora Roberts, populära författare översatta från engelska.
Under året lånades det 417 e-böcker eller ljudböcker med
Korsnäs bibliotekskort från Fredrikabibliotekens gemensamma e-boksportal. En liten ökning noterades för varje
kvartal.
Bibliotekspersonalen säger grattis till Ella och Roy och
ser med spänning fram emot vad det nya biblioteksåret
för med sig!
Välkommen till Korsnäs bibliotek för att låna, läsa, titta
på utställningar eller delta i evenemang!
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KORSNÄS 4 H

Gilla oss på
www.korsnas.fs4h.fi

Sportlovsskoj

Kocka med Petra

Sportlovsskoj för åk 1-6 tisdagen den
25.2 kl. 11.00-14.00 vid Korsnäs kby
skola.
Tillsammans med Petra gör vi enkla och
nyttiga mellanmål medan andra halvan
av gruppen har lekfull motion med Roger
Lindholm, inne eller ute beroende på
väder. Efter halva tiden byter grupperna
plats, så att alla får delta i allt.
Anmäl senast 21.2 till Petra petra.sundholm@fs4h.fi eller 045-876 48 38 eller
Roger på roger.lindholm@korsnas.fi eller
044-200 00 81. Ett samarbete mellan
Korsnäs 4H och Korsnäs kommun -fritid.
Ingen deltagaravgift!

Kocka med Petra för åk 1-6 onsdagar
under tiden 4.3-25.3 kl. 17.00-19.15 i
Taklax skola.
Vi gör läckra maträtter och smaskiga
bakverk! Rejäl husmanskost, bröd, efterrätter mm. är exempel på vad vi kommer
att tillreda. Deltagaravgift: 30€ för medlemmar och 35€ för icke medlemmar.
Anmäl redan idag, vi har begränsat antal
platser, dock senast 2.3 till Petra på petra.
sundholm@fs4h.fi eller 045-876 48 38.

Välkommen med i Folkhälsans motionskampanj!
Motionskampanjen är öppen för alla och pågår 1.2 - 30.4.2020. Du kan
komma med när som helst under kampanjtiden. Varje halvtimme motion ger
dig en poäng. All fysisk aktivitet räknas, också vardagsmotion. Mera info om
kampanjen finns på hemsidan motionskampanj.fi.
Varje månad utlottas vinster och vid kampanjens slut lottar Folkhälsan ut en
Helkama elcykel bland alla deltagarna. Elcykeln kan bytas ut mot en
traditionell cykel om vinnaren så önskar.
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Årsmöte

Molpe UF håller årsmöte söndagen
den 16 februari vid Fia´s Inn kl. 14:00

Korsnäs 4H håller årsmöte torsdagen den 12.3.2020
kl. 19.00 på 4H:s kontor, Industrivägen 4, Korsnäs.
Stadgeenliga ärenden. Servering. Välkomna!
Styrelsen

- Stadgeenliga ärenden
- Kaﬀe med dopp

Hjärtligt Välkomna!
Styrelsen för Molpe UF

Molpe Marthaförening rf
Inbjuder till stadgeenligt

Årsmöte
i Marthagården 23.2.2020 Kl. 18.00
Kaffeservering
Alla hjärtligt välkommen!

Sydösterbottens hörselförening r.f. kallar till

VÅRMÖTE
Lördag 21 mars 2020 kl 13.00 14.15
på Gastro i Kristinestad
Stadgeenliga ärenden
Vårmötet inleds med lunchbuffé kl 13.00-14.00 på
Gastro för 13 euro/person.
Tal av Siv Bergman
Sång- och musikprogram
Anmäl till Majgret Lillsjö tel 050-4073727 eller Iris
Lindblad tel 044-0224388.
Välkomna!
Korsnäs den 14.2.2020		
Styrelsen

Salterivägens vägmöte

Korsnäs Hembygdsförening r.f. kallar till

onsdag 26.2.2020 kl. 18.00
i sessionssalen i Korsnäs kommungård
Korsnäsnejdens Pensionärer r.f.

ÅRSMÖTE
Söndag 1 mars 2020 kl 13.00 i Bukettens matsal
Stadgeenliga ärenden
Tal av riksdagsledamoten Mikko Ollikainen
Sång- och musikprogram med Benita Yrjans och CarlErik Herrmans
Kaffeservering
Välkomna!
Korsnäs den 14.2.2020		
Styrelsen

Årsmöte

måndagen den 23 mars 2020 kl. 19.00 i Korsnäsgården.
Stadgeenliga ärenden.
Kaffeservering.
Välkomna!
			
Styrelsen

Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs r.f. kallar till

ÅRSMÖTE
Onsdagen den 25 mars 2020 kl. 19.00 i Bukettens
matsal.
Stadgeenliga ärenden.
Bjarne Ismark berättar i ord och bild om sin mamma
Disa som blev mer än 100 år
Kaffeservering.
Välkomna!
Korsnäs den 14.2.2020
Styrelsen
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Svenska pensionärsförbundets Datakurs

BALTIKUMVÄNNERNAS
KLÄDINSAMLING - LOPPIS

IT-stödperson Andreas Höglund leder datakursen i
Korsnäs måndag 17.2.2020 i Korsnäs bibliotek

Vårens insamling inleds tis. 25 febr. kl. 13.00–18.00
och pågår varje tisdag fram till 5 maj 2020.
vid Gruvan - Gruvvägen 28 - i Korsnäs.
Hela, rena och fläckfria kläder, skor, sängkläder,
gardiner, mattor, husgeråd mm. tas emot.
OBS!!! Inte möbler, böcker, filmer och kassetter.
Insamlingen av glasögon och solglasögon fortsätter.
LOPPIS: KONTANT BETALNING

Kl 10-12 Introduktion till smarttelefonen
Kl 13-15 Pekplattor och appar
Inga förhandskunskaper behövs.
Ingen förhandsanmälan och ingen deltagaravgift.
Kaffeservering.
Välkommen!

Mera information ger Anna-Mi Björkqvist
tel. 050 3638056.

Korsnäsnejdens Pensionärer r.f.

Fiskeförbud
Hela Harrström å, området utanför åmynningen
samt inom det utmärkta tillrinningsområdet i Hinjärv träsk är fredat under tiden september 2018
fram till september 2023.
Totalt fiskeförbud råder inom det fredade området.
Gäller all typ av fiske, även kräftfiske.
Överskridning av fredningsbestämmelserna innebär påföljder i form av böter.
Harrströms fiskelag

Vinnarna i Korsnäs
Hembygdsförenings lotteri 2019
Huvudvinsten, dockpar med Korsnäströjor: Nancy Kankaanpää
Korsnässockor: Maria Mannfolk
Korsnäsvantar: Sofia Helsing, Karin Bäckman
Korsnäspannlapp: Jan-Erik Ravals, Siv Hartvik
Böcker: Ann-Sofie Mattans, Margareta Granér, Rakel
Nordlund, Karin Riddar, Harriet Sundholm
Vi gratulerar vinnarna!
Tack till alla som understött föreningen!

Lediga platser
Föreningen Folkhälsan i Korsnäs r.f. söker

SIMLÄRARE
och
LEKLEDARE

till sommarens simkurser samt lek & plask
i Molpe och Harrström
Preliminära datum: Molpe 22.6-3.7 Harrström 6-17.7
Simlärarna skall vara 18 år fyllda när simskolan börjar.
Lekledarna skall vara 15 år fyllda när simskolan börjar.
Ansökan samt meritförteckning bör vara styrelsen tillhanda senast den
28 februari 2020.
Ansökningarna returneras inte.
Ange vilken arbetsuppgift du söker i första hand.
Ansökan sänds till:
Föreningen Folkhälsan i Korsnäs r.f.
Anette Bjurbäck
Bjurbäckvägen 1
66280 Taklax
Eller per e-post
anette.bjurback@netikka.fi
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Korsnäs kommun
Tekniska avdelningen söker

Korsnäs kommun

sommarjobbare
Person för gräsklippning, röjning och mindre underhållsarbeten juni – augusti
Gräsklippning, röjning och mindre underhållsarbeten vid
kommunens fastigheter.
Krav för uppgiften är minst 18 års ålder och körkort.

Byggnadsinspektör
Vi söker en byggnadsinspektör för ordinarie tjänst till vårt
arbetsteam.
Tillträde fr.o.m. 1.4.2020 eller enligt överenskommelse.
Till arbetsuppgifterna hör sedvanliga tjänsteuppgifter
såsom styrning, rådgivning och övervakning i samband
med byggande, tillståndsbehandling, myndighetssyner samt ansvar för upprätthållande av olika register.
Byggnadsinspektören fungerar som föredragande och
sekreterare för tillsynsnämnden. Byggnadsinspektören
handhar arbetarskyddschefens uppgifter (10 %) och
deltar även i planläggnings-ärenden som sakkunnig.
Till de huvudsakliga arbetsuppgifterna hör:
•
Föredragande och sekreterare för tillsynsnämnden.
•
Utpålningar och syner av olika slag.
•
Rådgivningsverksamhet för byggare liksom deltagande i planläggnings-verksamhet.
•
Handha arbetarskyddet för Korsnäs kommun
Behörighetskrav för tjänsten är lämplig högskoleexamen
inom byggbranschen eller behörighet i enlighet med
övergångsbestämmelsen i MBF 4 § och 108 § (tidigare
ingenjör- eller byggnadsarkitektexamen eller byggmästarexamen).
Vi söker dig med goda samarbetsfärdigheter samt god
kundbetjäningsförmåga och datakunskaper. Vi uppskattar tidigare erfarenhet av uppgifter i anknytning till
byggnadsplanering, genomförande av byggnadsprojekt,
arbetarskyddsuppgifter eller andra till uppgiftsområdet
hörande uppgifter. Tjänsteutövningen kräver körkort och
möjlighet till användning av egen bil.
Språkkrav som ställs är goda kunskaper i svenska och
finska, både i tal och i skrift.
Villkoren för tjänsteförhållandet bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk
personal (TS). Den som blir vald bör uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Prövotiden är sex
(6) månader.
Ansökan, meritförteckning och språkintyg ska riktas till
Kommunstyrelsen i Korsnäs och vara inlämnade senast
torsdag 20.2.2020 kl. 12.00. Ansökningarna inlämnas till
info@korsnas.fi eller per post till Korsnäs kommun/ Kommunstyrelsen, Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs. Märk
kuvertet med ”Byggnadsinspektör”.
Tilläggsuppgifter ges av kommundirektör Christina
Båssar, tel. 046 922 9495.
Välkommen med din ansökan!
Korsnäs den 30 januari 2020
Kommunstyrelsen

Vikarie för städaren vid Kommungården och Biblioteket under fyra veckor i juli månad. Arbetstid är 6,25 h /
dag.
Skriv en fritt formulerad ansökan där du berättar om
dig själv, dina arbetserfarenheter samt dina person- och
kontaktuppgifter.
Ansökan inlämnas till Korsnäs kommuns tekniska kansli
senast 6.3.2020 kl. 16.00.
Vid frågor kontakta fastighetsbyggmästare Susanna
Råholm på e-post susanna.raholm@korsnas.fi eller på
telefon 06-3479129 / 050-5506267.

Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs r.f. anställer en

Sommarguide
Till Korsnäs Prästgårdsmuseum för tiden 9.6-9.8.2020.
Museet är öppet för besökare tisdag-söndag kl. 13-17.
Vi söker en öppen och glad person med lämplig utbildning
och intresse för prästgårdens kulturhistoria. För jobbet
behövs kunskaper i svenska, finska och engelska samt
IT-kunskap.
Till arbetsuppgifterna hör att
•
Guida enskilda och grupper
•
Katalogisera museets föremål
•
Sköta sommarkaféet
•
Hålla museet och dess omgivning i skick
Ansökningar med löneanspråk sändes senast 13 mars 2020
till Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs r.f., Ordförande
Anita Ismark, Kyrkobyvägen 167, 66200 KORSNÄS eller per
e-post anita.ismark@gmail.com. Närmare information ges
per telefon 050-5181949.
Korsnäs 1 februari 2020
Styrelsen
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Taklax:

Kommunen har hyresbostäder i Korsnäs, Molpe, Korsbäck,
Taklax och Harrström. Om det för tillfället inte finns någon
ledig bostad som passar just dina behov, kan du ställa dig i
bostadskö så tar vi kontakt då en lämplig bostad blir ledig.

BOSTADS AB SKOLGÄRDET
Adress: Taklaxvägen 559
Lokal nr: A 1
Storlek: 65 m²
Hyra: 351,67 € / månad
Uppvärmning: Elvärme
Elektricitet: Enligt egen förbrukning
Vatten: 15,00 € / månad / person
Övriga utrymmen: Biltakplats och kallt förråd i anslutning
till bilplats

Korsnäs kby:

BOSTADS AB NORRBY
Adress: Norrbygränd 6
Lokal nr: 3
Storlek: 75 m²
Hyra: 544,09 €/månad
Uppvärmning: Elvärme
Elektricitet: Enligt egen förbrukning
Vatten: 12,00 € / månad / person
Övriga utrymmen: Biltakplats, kallt förråd i anslutning till
biltak, varmt förråd samt förrådsvind
BOSTADS AB NORRBY
Adress: Norrbygränd 6
Lokal nr: 6
Storlek: 60 m²
Hyra: 447,53 €/månad
Uppvärmning: Elvärme
Elektricitet: Enligt egen förbrukning
Vatten: 12,00 € / månad / person
Övriga utrymmen: Biltakplats, kallt förråd i anslutning till
biltak, varmt förråd samt förrådsvind

BOSTADS AB SKOLGÄRDET
Adress: Taklaxvägen 559
Lokal nr: A 2
Storlek: 62 m²
Hyra: 335,44 € / månad
Uppvärmning: Elvärme
Elektricitet: Enligt egen förbrukning
Vatten: 15,00 € / månad / person
Övriga utrymmen: Biltakplats och kallt förråd i anslutning
till bilplats

Korsbäck:

BOSTADS AB MARIELUND
Adress: Silverbergsvägen 36 A
Lokal nr: 5
Storlek: 64 m²
Hyra: 420,83 €/månad
Uppvärmning: Fjärrvärme
Elektricitet: Enligt egen förbrukning
Vatten: 12,00 € / månad / person
Övriga utrymmen: Bilplats, varmt förråd och bastu i separat
byggnad

BOSTADS AB KORSBÄCKEN
Adress: Bjurbäckvägen 782 A
Lokal nr: 2
Storlek: 63 m²
Hyra: 340,85 €/månad
Uppvärmning: Elvärme
Elektricitet: Enligt egen förbrukning
Vatten: –
Övriga utrymmen: Biltakplats, varmt förrådsutrymme
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Molpe:

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

Lediga hyresbostäder finns på Korsnäs kommuns hemsida:
https://www.korsnas.fi/boende-och-miljo/tomter-bostader/hyresbostader/

Lediga tomter och affärslokaler
Kartor och övrig information över lediga bostadstomterna
finns på Korsnäs kommuns hemsida:
https://www.korsnas.fi/boende-och-miljo/tomter-bostader/
bostadstomter/#Bostadstomter

Kontaktuppgifter
Tomter

Granås Ulf , Teknisk chef
E-post: ulf.granas(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6 3479 130 | +358 (0)50 5910 056

Information om företags- och kontorsutrymmen vid f.d. KKC i
Korsnäs kyrkby, Silverbergsvägen 23 samt företagstomter
finns på Korsnäs kommuns hemsida:
https://www.korsnas.fi/boende-och-miljo/tomter-bostader/
foretagstomter-och-affarslokaler/

Bostäder

Ahlskog Emma, kanslisekreterare
E-post: emma.ahlskog(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6 3479 136
Wester-Bergman Katarina, kanslist
E-post: katarina.wester-bergman(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6 3479 127
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ALLT FRÅN BARNHALARE TILL
BRÄNNOLJA OCH MOTORSÅGAR
STIHLS MOTORSÅGAR
TILL KAMPANJPRIS:

T.ex bildens
MS 201 C-M

699€

Viltfoder

Poro-Elo 1 30kg

ARTHUR VINTERHALARE 99€

18€ /sk

MS 193 C-E ………………..
MS 241 C-M …………….

335€
599€

Vi erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster
för privatpersoner, företag och organisationer.
VI HAR ÖPPET I KORSNÄS
tisdag, torsdag och fredag kl. 9-15, Silverbergsvägen 23.
Läkare Roy Saarinen, mottagning enligt tidsbokning.
Företagshälsovårdare, mottagning enligt tidsbokning.
Boka tid på tel. 06-7812080
Vi erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster till privatpersoner, företag och organisationer. Vi erbjuder
skräddarsydda företagshälsovårdstjänster. Ta kontakt så gör vi upp ett avtal som passar just ditt företag!

Lokal omsorg | Sydmedi | www.sydmedi.fi
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KORSNÄSIN
Uutiset

Uusi vuosi on alkanut
Aika menee nopeasti, kun on hauskaa, ja tuntuu, että
joulua on juuri vietetty samalla kun kalenteri näyttää, että
olemme jo helmikuun puolella. Mutta on kiitollista huomata,
että menemme hyvää vauhtia kohti valoisampia aikoja.
Kuntamaailmassa teimme vuoden lopulla päätökset
tulevien vuosien talousarviosta ja talousuunnitelmasta.
Se tarkoittaa useiden hankkeiden aloittamista ja suunnittelua, ja samanaikaisesti alkaa työ viime vuoden tilitysten
ja tilinpäätösten parissa. Lukijan korviin tämä kuulostaa
varmaan jokseenkin tylsältä, eli tilitykset ja tilinpäätökset. Mutta usein on niin, että lopputuloksen tietämisen ja
erilaisten palautteiden kautta voi myös löytää paremman
tavan jatkaa työtä.
Vime vuoden yritteliäisyyden vuosi tulee jatkumaan
myös vuonna 2020, ja silloin lähinnä kunnan omana panostuksena “Mahdollisuuksien Korsnäs” -hankkeeseen.
Hallitus hyväksyi hankkeen jo vuonna 2017, mutta sille
ei saatu Aktion Österbottenilta EU-rahoitusta, joten
se toteutetaan nyt omin voimin. Tämä tarkoittaa, että
teemavuotemme menevät hieman päällekkäin, mutta en
usko kenenkään pitävän pahana, että jatkamme yritteliäisyysteemaa vielä hieman. Hyvinvoivan lähiyhdyskunnan
perustushan makaa elinkeinoelämän ja meille työtä ja toimeentuloa antavien yritysten pohjalla.
Samanaikaisesti siirrymme sitten myös vuoden teemaan,
joka on rakentamisen ja asumisen vuosi. Kyseisen teeman
nostamiseksi päiväjärjestykseen on valtuusto varannut
rahaa vuoden investointitalousarvioon, sekä mahdollisia
maaostoja että osakehuoneistojen ostoa varten. Toiveena
on, että kunnan tarkoitukseen varaamilla investointiresursseilla saatettaisiin houkutella myös rakennusyrityksiä
tänne Korsnäsiin käynnistämään uutta asuntorakentamista; viihtyisiä asuntoja, jotka voisivat houkutella uutta
väkeä muuttamaan hienoon kuntaamme.
Samalla rakentamisen ja asumisen teemavuosi koskee
myös kunnan suurta rakennushanketta, joka käynnistyy
kesällä. Tällä hetkellä suunnittelijat eri puolilla suunnittelevat Lärknäsin yksityiskohtia, ja jo etukäteen mietittäviä
yksityiskohtia on paljon. Sitten tuleekin kyseeseen saada
suunnitelmat myös toteen. Lärknäsin kaltaista suurta hanketta harvemmin tapahtuu Korsnäsissa, mikä selvästikin
tarkoittaa myös, että huomaamme rakentamisen monella
taholla kuntaa.
Henkilökunta on jo saanut auttaa ja selvittää millainen

heidän työnsä on ja mitä eri huoneissa tarvitaan, jotta syntyisi käytännöllinen ja turvallinen miljöö, sekä asukkaille
että siellä työskenteleville. Kun rakentaminen sitten aloitetaan, niin rakennusaikana tarvitaan paljon kärsivällisyyttä, sillä on paljon asioita, jotka eivät toimi tavalliseen
tapaan, kun käynnistämme uuden rakentamisen ja kunnostamisen ja lopuksi myös purkamisen.
En tiedä, ajatteletteko lukijoina samalla tapaa kuin
minä, nimittäin että Lärknäs on hyvä esimerkki Rakentamisen ja Asumisen teemavuodellemme, samoin kuin se
voi olla esimerkki yritteliäisyydestä. Lärknäsissä kokonaisuutena on nykyään vain tehostettua palveluasumista,
mikä tarkoittaa, että kaikilla siellä asuvilla on oma pieni
vuokra-asuntonsa, jota vuokrataan kunnalta. Joten kyseessä on suurin vuokrakompleksi, joka meillä tällä hetkellä
kunnassa on, eli 35 taloutta yhden ja saman katon alla.
Samalla se on kunnan isoimpia työpaikkoja. Tämä vain
pienenä aasinsiltana yhdestä teemavuodesta toiseen.
Talven mittaan on jo ollut myrskyjä ja marraskuun 2019
puolivälissä kaikilla Pohjanmaan kunnilla oli yhteinen
valmiusharjoitus evakuointiteeman puitteissa. Arviointi
tehtiin tämän vuoden tammikuussa ja voitiin todeta, että
viranomaisten väliset hyvät yhteydet ovat hyvin tärkeät,
jotta yhteistyö toimii. Seikka, johon ehkä pitäisi kiinnittää enemmän huomiota, on, että kodeissa pitäisi varautua selvitymään omin avuin vähintään 3 vuorokautta tai
72 tuntia häiriötilanteissa. Häiriötilanne voi olla esimerkiksi pitempi sähkökatkos, joka johtaa tilanteeseen, missä
yhteiskunnan tarjoamat palvelut häiriytyvät tai jopa katkeavat. Hyvää tietoa siitä, miten voi varautua kotona ja
mitä kotona pitäisi olla selvitäkseen siellä kolme vuorokautta, on luettavissa kotisivuilta http://72tuntia.fi/ . Usein
olemme sitä mieltä, että olemme varautuneet hyvin omaan
varalämmitykseen, jos sähköä ei tule johtoihimme, mutta
onko kotona käteistä muutaman päivän ruokaostoksiin ja
miten on omaan käyttöömme tarkoitettujen lääkkeiden
laita? Ei ole väärin olla jossain määrin varautunut.

Christina Båssar, kunnanjohtaja

33

KOTIVARA KUNTOON!
Kansallisten ja eri yhteisöjen omatoiminen varautuminen on yhteiskunnan kriisinkestävyyden perusta. Jokaisen talouden tulisi varata kotiin vettä, ruokaa ja välttämättömiä tarvikkeita kolmeksi vuorokaudeksi.

KOTIVARA
• Vettä juomiseen ja peseytymiseen
• Hygieniatarvikkeet
• Astioita veden säilyttämiseen
• Lääkkeet
• Ruokaa, esm. kuivamuonaa
• Kynttilät ja tulitikut
• Tölkinavaaja
• Käteistä rahaa
• Erityisruokavalion elintarvikkeet
• Lemmikkieläinten tarvikkeet
• Taskulamppu
• Mikäli asut talossa, jossa on taakka tai puukiuas,
hanki tarpeeksi polttopuita varalämmöksi
• Radio
• Pidä autosi tankki aina mahdollisimman täynnä
• Varaparistoja
Kotivaara käytetään päivittäin ”parasta ennen”-suosituksia noudattaen ja uutta hankitaan aina tilalle. Näin
ruoka-aineet ja tarvikkeet pysyvät käyttökelpoisina.

SÄHKÖKATKOKSEN SATTUESSA
Ota taskulamppu sille varatusta paikasta.
Sammuta sähköliesi, sirkkeli yms. Vaaratilanteita tuottavat kodinkoneet tai -laitteet.
Soita hätänumeroon vain hätätilanteissa. Muissa asioissa auttaa Kansalaisneuvonta, puh. 0295 000 tai kansalaisneuvonta.fi.
Avaa paristoradio ja kuuntele mahdollisia viranomaisohjeita.

Lisätietoa: www.pohjanmaanpelastuslaitos.fi ja www.spek.fi

Vesimaksut vuodelle 2020
Kunnanvaltuusto vahvisti vuoden 2020 vesimaksut 9.12.2019 kokouksessaan. Käyttömaksut ja
perusmaksu tarkistettiin ylöspäin.
Ilman alv
Vedenkäyttömaksu
1,50 euroa/m3
Pääliittymän perusmaksu
72,00 euroa/vuosi
Lisäliittymän perusmaksu
20,00 euroa/vuosi
Mittarivuokra (=/< 5 m3)
10,00 euroa/vuosi
Mittarivuokra (> 5 m3)
20,00 euroa/vuosi
Liittymismaksu, pääliittymä
1.500 euroa
Liittymismaksu, lisäliittymä
180 euroa
Pois- ja päällekytkentämaksu
30,00 euroa/kerta
Poikkeusmaksu, kasvihuone
10,00 euroa/vuosi
Vesiposti; avaimen lainausmaksu
50,00 euroa
Vesiposti; käyttömaksu
15 euroa/vuosi
Rikkijäätyneen vesimittarin vaihto
60,00 euroa
Tuntiveloitus, miehistö
30,00 euroa/h
(ei koske kunnan kiinteistöjä)
Tuntiveloitus, vesilaitoksenhoit.
30,00 euroa/h
Tuntiveloitukseen tulee lisäksi mahd. matkakulut.
Lukematta jääneen mittarin muistutusmaksu 20 euroa

Alv 24 % sisältyy
1,86 euroa/m3
89,28 euroa/vuosi
24,80 euroa/vuosi
12,40 euroa/vuosi
24,80 euroa/vuosi
1.860 euroa
223,20 euroa
37,20 euroa/kerta
12,40 euroa/vuosi
18,60 euroa/vuosi
74,40 euroa
37,20 euroa/h
37,20 euroa/h
24,80 euroa

Tilaaja vastaa kaikista liittymäpisteestä aiheutuneista kustannuksista. Ensimmäiset 20 metriä rakennuksesta
laskien ovat tilaajan johtoa ja tilaaja ylläpitää. Arvonlisäverolliset liittymismaksut eivät ole palautettavia.

Vaasan sairaanhoitopiiri lähetti 25.10.2019
perussopimuksen muutosehdotuksen jäsenkunnille. Vaasan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien piti
päättää uudesta perussopimuksesta viimeistään
16.12.2019.

Vaasan sairaanhoitopiirin uusi perussopimus astuu voimaan 1.1.2021, mikäli jäsenkunnat hyväksyvät sen. Uusi
perussopimus tarkoittaa, että Vaasan sairaanhoitopiiri
vaihtaa nimeä Pohjanmaan hyvinvointialueeksi. Sopimus pitää sisällään, että kunnat voivat siirtää sosiaali- ja
perusterveydenhuollon järjestämis- ja tuottamisvastuun
tällä kuntayhtymälle.

Kooste lausunnoista
Jäsenkunnat ovat aiemmin syksyllä antanneet lausuntonsa Vaasan sairaanhoitopiirin perussopimuksen uudistamisehdotuksesta. Näistä näkökannoista laadittu kooste
näyttää seuraavaa:
Kunnat suhtautuvat positiivisesti prosessiin osallistumiseen, mutta ovat huolissaan siitä, että ne toiminnan
osat, jotka kunnissa tällä hetkellä toimivat hyvin, huonontuvat. Halutaan takeita sille, että näin ei tule tapahtumaan ja että myös kielellinen palvelu taataan. Kunnilla
ei ole yhteistä näkemystä siitä, mitä kaikkia osia pitäisi
siirtää vapaaehtoisuuden pohjalta tai miten siirto siinä
tapauksessa tapahtuu.
Useimmat kunnat olivat sitä mieltä, että laskutuksen
pitäsi olla suorituspohjaista ja hintojen perustua todellisiin resurssien käyttöön. Tuloksen käsittelyn ollessa
kyseessä useimmat olivat sitä mieltä, että sekä ali- että
ylijäämä voitaisiin lisälaskuttaa tarvittaessa. Hinnantarkistuksista useimmat olivat sitä mieltä, että niihin on
oltava mahollisuus, jos on syytä. Kuntien mielestä tavoittelemisen arvoista on, että kunnan osuus peruspääomasta
ja käyttö olisivat tasapainossa.
Suurin osa kunnista ei vastustanut äänirajan asettamista
40:een mutta jotkin kunnat peräänkuuluttivat siinä tapauksessa muunlaista vähemmistösuojaa.
Hallituksen kokoonpanosta esitettiin kaksi eriävää
mielipidettä. Osittain että kaikkien kuntien pitäisi saada
yksi paikka hallitukseen ja osittain että hallituksen 11
paikkaa voitaisiin jakaa alueittain niin, että 3 jäsentä
tulee pohjoispuolelta, 6 jäsentä keskeltä ja 2 jäsentä eteläosasta.
Mitä kiinteistöihin tulee, niin kunnat toivovat läpinäkyvää ja oikeudenmukaista järjestelmää, joka ottaa huomioon kaikkien kuntien riskinoton. Tämä voitaisiin
saavuttaa esimerkiksi pitkillä vuokrasopimuksilla tai
yhteisellä kiinteistöyhtiöllä.
Muutamat kunnat kiinnittivät huomiota siihen, että
pitäisi selvittää rajanveto kuntaan jäävien toimintojen ja
kuntayhtymään siirrettävien toimintojen välille.

Ehdotus uudeksi perussopimukseksi
Mielipiteet on sittemmin sovitettu yhteen ja sopimusluonnoksessa mielipiteet on huomioitu siinä määrin, kun
on oltu yksimielisiä. Kuntayhtymä järjestää tasavertaisin perustein erikoissairaanhoitoa kaikille jäsenkunnille
voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja sillä on
tältä osin sairaanhoitopiirin lakisääteiset velvollisuudet.
Kuntayhtymä voi sen lisäksi järjestää niille kunnille,
jotka niin päättävät lakisääteisiä alueen väestön sosiaalija perusterveydenhoidon palveluja. Kunnanvaltuusto
hyväksyi uuden sopimuksen 9.12.2019, mutta Korsnäsin
kunta ei vielä ota kantaa toiminnan mahdollisesta siirtämisestä kuntayhtymälle.

Työterveyshuollon uusi
yhteistyökumppani
Korsnäsin kunnalla on terveydenhuoltolain 18
§:n mukaan velvollisuus järjestää työterveyshuolto työntekijöille jotka työskentelevät kunnan
työpaikoilla. Työterveydenhuollon palvelut on
tähän mennessä järjestetty yhteisen Maalahden-Korsnäsin TKK-yksikön kautta. Kunnan
pyytäessä lausuntoa mahdollisuudesta siirtää
työterveyshuolto oman kunnan osalta ulkoiselle
yhtiölle, on Maalahden kunta esittänyt toivomuksenaan, että kunta myös siirtää yleisen velvollisuuden tämän palvelun saatavuudesta.

Kunta on lähettänyt yhteistyökyselyn yhdelle alueen
toimijalle. Uuden yhteistyökumppanin on taattava, että
työterveyshuollon palvelut ovat myös jatkossa paikallisesti saatavissa alueen työntekijöille sekä kunnan omalle
henkilökunnalle.
Uudella yhteistyökumppanilla on oltava kaikki tarvittavat luvat, jotka vaaditaan työterveyshuoltotoiminnan
harjoittamiseen. Toimintaan on sisällyttävä lakisääteinen
työterveyshuolto (laki työterveyshuollosta § 12) sekä
muut terveys- ja sairaanhoitopalvelut (laki työterveyshuollosta § 14). Työterveyshuollon palvelut on tarjottava
ruotsiksi ja suomeksi kunnan kiinteistöissä, Korsnäsissa.
Kunnanjohtaja on laatinut tehtävänannon mukaisesti
työterveyshuollon yhteistyösopimuksen Sydmedi Oy
Ab:n kanssa. Kunnanhallitus hyväksyi 27.1.2020 Sydmedi Oy Ab:n kanssa laaditun yhteistyösopimuksen ja
yritys on tästä lähin kunnan työterveyshuollon yhteistyökumppani.

Korsnäsin Uutiset

Vaasan sairaanhoitopiirin uusi perussopimus

Korsnäsin Uutiset

Yhdistysten avustukset
vuodelle 2020

Korsnäsin kehitysprojektille
ohjausryhmä

Kunnan talousarvion eri kustannuspaikoilla
on määrärahat yhdistysten toimintatukeen.
Kunnanvaltuusto päätti toiminta-avustusten
jaosta vuodelle 2020 9.12.2019 kokouksessaan.
Avustukset maksetaan laskua/hakemusta vastaan.

Korsnäsin kunnanvaltuusto hyväksyi projektiin
palkattavaa henkilöä varten talousarviomäärärahan vuodelle 2020. Hankkeeseen palkattavasta ja
tehtävistä keskusteltiin valtuuston iltakouluissa
vuonna 2019. Yritteliäisyyden vuonna 2019 ajatuksissa oli useita toimenpiteitä, jotka toteutettaisiin “Mahdollisuuksien Korsnäs” –hankkeella,
hanke, jota vapaa-ajantoimikunta esitti ja joka
hyväksyttiin kunnanhallituksessa vuonna 2017
hankeavustuksen hakemista varten.

Föreningen Folkhälsan i Korsnäs rf
Finlands svenska 4H/ Korsnäs 4H
Korsnäs Företagare rf
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs
Österbottens Fiskarförbund rf
Frontveteranföreningen Kamraterna rf
Svenska Finlands Folkting

5300 €
2000 €
1500 €
1500 €
1500 €
150 €
210 €

Kunnan
kesätapahtumien työryhmä

Vuodelta 2017 oleva hankesuunnitelma on jäljellä ja
lisää toimenpiteitä on syntynyt myöhemmissä iltakouluissa. Ennen kuin henkilön palkkaamisen suhteen edetään, on hankkeelle syytä valita ohjausryhmä, joka voi
tehdä hankesuunnitelmasta katsauksen ja laatia hankepalkattavan toimenkuvan.
Kunnanhallitus asetti 27.1.2020 työryhmän kunnan
hanketta, “Mahdollisuuksien Korsnäs”, varten. Työryhmään kuuluvat Camilla Ribacka, Sofia Mitts-Björkblom,
Sven-Erik Bernas, Marcus Nordmyr, Jens Bjurbäck,
Anna-Lena Kronqvist ja Christina Båssar sekä Amanda
Åkersten nuorisoneuvostosta.

Korsnäs-viikko, Maaseutupäivä ja Maailmanperintöpäivä ovat olleet vuosittain toistuvia, arvostettuja kesätapahtumia Korsnäsin kunnassa.
Viime vuosina tapahtumat ovat vaihdelleet ja
kesäjuhla Korsnäsin Areenalla vihkiäisten yhteydessä 2019 oli onnistunut konsepti. Ohjelmatarjonta on ollut mielenkiintoinen ja houkutteleva.
Taklaxin koulu 2020 – 2021
Kirjastotoimen päällikkö Carola Bäckström kirjasto- ja
kulttuurisektorilta vastaa kulttuuritapahtumista. Sekä kirjastopäällikkö että kirjastovirkailija ovat mukana kulttuuriaktiviteeteissa ja ovat olleet mukana Korsnäs-viikon
työryhmässä.
Takavuosien tapaan on perustettava työryhmä
tehtävänään suunnitella ohjelmaa niihin tapahtumiin,
joita toivotaan. Työryhmä saa tehtäväkseen ottaa yhteyttä
seuroihin eri toimintojen aikaansaamiseksi sekä aktiviteettien yhdistämiseksi sopiviksi ohjelmakokonaisuuksiksi.
Maailmanperintöpäivää hoitaa Maailmanperintökomitea.
Työryhmät voivat pitää yhteyttä keskenään aktiviteettien
kokoamiseksi.
Kunnanhallitus päätti 27.1.2020 asettaa työryhmän
kunnan kesätapahtumille 2020 sekä antaa Maailmanperintökomitean tehtäväksi järjestää Maailmanperintöpäivä
2020.
Työryhmään valittiin seuraavat jäsenet: Carola Bäckström, Roger Lindholm, Margarta Lindström, Pia Södergran ja Sofia Mitts-Björkblom.

Taklaxin koulun rehtorilta on tullut kirjelmä
koskien tulevan lukuvuoden lisääntyneestä tilatarpeesta, lisääntyneistä keittiötuntien sekä apulaismäärän tarpeesta.

Oppilasmäärä kasvaa ja ennen kaikkea kasvaa esikouluoppilaiden määrä. Sen vuoksi tarvitaan yksi luokkahuone
lisää. Tilatarve voidaan ratkaista ottamalla koulun käyttöön kiinteistössä oleva huoneisto. Mitään muutosta tai
korjausta ei tarvita. Sivistyslautakunta päätti 28.1.2020,
että Taklaxin koulussa oleva huoneisto otetaan koulutoimintaan lukuvuodelle 2020-2021.

Vuokrankorotus 1.2.2020
Kunnan asuinhuoneistojen ja joidenkin liikehuoneistojen vuokra tarkistetaan vuokrasopimuksen mukaan elinkustannuksindeksin pohjalta.

Elinkustannusindeksin korotus ajalta 2018-2019 näyttää
0,765 %:n kasvua. Taloyhtiöissä, jossa yhtiö laskuttaa
erillisen vesimaksun kulutuksen pohjalta, kunta on myös
laskuttanut vuokralaista samalla perusteella.
Kunnanhallitus vahvisti 27.1.2020, että vuokra korotetaan 0,765 %:lla 1.2.2020 lähtien kunnan asunnoista ja
samaan indeksitarkistukseen kuuluvista liikekiinteistöistä. Niissä taloyhtiöissä, joissa yritys laskuttaa erillisen
vesimaksun käytön pohjalta, kunta laskuttaa vuokralaista
samoilla perusteilla.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ovat indeksisidonnaisia. Indeksitarkistukset tehdään joka
toinen vuosi.

Vuoden 2020 elokuun alussa tehtävän indeksitarkastuksen jälkeen varhaiskasvatuksen maksimimaksu on 288
euroa kuukautta kohti ja alin perittävä maksu on 27 euroa.
Maksu toisesta lapsesta on korkeintaan 50 prosenttia
ensimmäisen lapsen maksusta, ts. korkeintaan 144 euroa
kuukaudessa. Jokaiselta seuraavalta lapselta maksu on 20
prosenttia nuorimman lapsen maksusta.
Sivistyslautakunta päätti 28.1.2020, että kunta seuraa
laissa ilmoitettuja maksurajoja 1.8.2020 lähtien.

Rakennustarkastajan toimen
avoimeksi julistaminen
Korsnäsin kunnan rakennustarkastaja Johnnyt Granqvist on pyytänyt vapautusta toimesta
1.6.2020 lähtien saavuttamansa eläkeiän johdosta.
Kunnanhallitus myönsi rakennustarkastajalle
vapautuksen toimestaan 1.6.2020 lähtien. Kunnanhallitus kiitti Korsnäsin kunnalle tehdystä
hyvin suoritetusta ja arvokkaasta työstä.

Uuden
toimenhaltijan
rekrytointi
aloitetaan. Kunnanhallitus päätti julistaa avoimeksi
Korsnäsin
kunnan
rakennustarkastajan
toimen.
Toimeen pätevyysvaatimus on sopiva rakennusalan korkeakoulututkinto tai maankäyttö- ja rakennusasetuksen
(108 §) ylimenosäännösten mukainen pätevyys (aiemmin
insinööri- tai rakennusarkkitehtitutkinto tai rakennusmestaritutkinto).
Toivotut ansiot:
• Kokemusta rakennussuunnitteluun ja rakennushankkeen läpivientiin liittyvistä tehtävistä
• Kokemusta työsuojelutehtävistä
• Kielitaito
• Hyvät neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot
• Asiakaspalveluhenkisyys
• Tietotekniikan taidot
Rakennustarkastaja on valvontalautakunnan esittelijä, sihteeri ja toimeenpanija ja hänen tehtävänään on
huolehtia, että mm. hakemukset käsitellään nopeasti ja
asiantuntemuksella. Rakennustarkastaja hoitaa myös työsuojelupäällikön työtehtävät, 3 % Korsnäsin kunnalle,
sekä osallistuu kunnan kaavoitukseen asiantuntijana.

Rakennustarkastus
Rakennustarkastajan uusi puhelinnumero
1.3.2020 lähtien on puh. 050 538 7777.

Rantayleiskaavan muutos
Kunnanhallitus päätti 10.6.2019 rantayleiskaavan muutoksesta, joka tehdään saarella sijaitsevalle Utterstenarna-kiinteistölle, RN:o 5:71, ja
kiinteistölle Lassas RN:o 8:36 mantereen puolella, Harrströmissä.

Kunnanhallituksen päätöksessä mainittiin, että kaksi
rakennusoikeutta siirretään kiinteistöltä Utterstenarna
mantereelle. Rantayleiskaavan mukaan yksi näistä kolmesta rakennusoikeudesta olisi käytetty, mutta niin ei ole
laita. Sen vuoksi kaikki kolme käyttämätöntä rakennusoikeutta on nyt suunniteltu siirrettäväksi mantereelle.
Osallistumisen ja arvioinnin ohjelma ja kaavaluonnos on laadittu ja pannaan nähtäville ja
pyydetään
lausunnot
kyseisiltä
viranomaisilta.
Kunnanhallitus päätti 27.1.2020, että osallistumisen ja
arvioinnin ohjelma ja kaavaluonnos asetetaan nähtäville
ja kyseisiltä viranomaisilta pyydetään lausunnot.

Rantayleiskaavan osan
muutos
Kunnanhallitus päätti 15.10.2018, että kiinteistö
Nylundille, RN:o 4:133, Harrströmissä tehdään
rantayleiskaavan muutos.

Kiinteistö on saarella, ja sillä on käyttämätön rakennusoikeus. Tämä rakennusoikeus siirretään Björklund
RN:o 4:132 –kiinteistölle mantereelle Harrströmiin.
Luonnos oli nähtävänä ajalla 26.9. – 26.10.2019.
Kaavaluonnoksesta
ei
tullut
huomautuksia.
Kaavaehdotus on nyt laadittu ja seuraavassa vaiheessa
kaavoitusprosessia kaavaehdotus asetetaan nähtäville
ja pyydetään lausuntoja asianomaisilta viranomaisilta.
Kunnanhallitus päätti 27.1.2020, että kaavaehdotus asetetaan nähtäville ja asianomaisilta viranomaisilta pyydetään lausunnot.
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Vuoden kuntoilija
Korsnäsin kunta on aina vuodesta 1982 valinnut vuoden kuntoilijan. Kirjasto-, kulttuuri- ja
vapaa-aikajaos valitsi viime kokouksessaan Vivan
Hartvikin, Korsnäsin kirkonkylästä, vuoden 2019
kuntoilijaksi.

Vivan on henkilö, jota näkee joka päivä kirkonkylän
teillä. Hän pitää kävelemisestä ja tekee sitä reippain askelin.
Hiihtäminen on myös ollut Vivanin kokeilema kuntoilulaji, mutta viimeisimmät vähälumiset talvet on aiheuttanut
sen, että hiihtäminen on hänen osaltaan toistaiseksi jäänyt.
Tanssi on hauska “kuntoilumuoto”, johon Hartvikin pariskunta mielellään osallistuu. Tanssi
kansalaisopiston kurssina, tanssiristeilyt ja muut tanssitilaisuudet saavat Vivanin ja Paulin nauttimaan elämästä.
Vivan käy myös Korsnäsin kuntosalilla kerran viikossa.

Vuoden kuntoilija Vivan Hartvik ja palkanjakaajana
toiminut Jan-Erik Westerdahl.

Urheilustipendit
Kunta jakoi myös stipendit hyvistä urheilusuorituksista samassa tilaisuudessa paikallisessa
Osuuspankissa.

Felicia Åbacka sai stipendin hienoista suorituksistaan
juoksuradoilla. Hän tuli seitsemänneksi N 22 vuotiaitten
SM-kilpailuissa 400 metrillä viime kesänä.
Michaela Wikberg ja hänen Sune-koiransa ottivat jälleen ansiokkaan voiton. Pari sai kultaa viime
syksyn paimenkoirien SM-kilpailussa Tenholassa.
Karsintakilpailuja on järjestetty koko maassa kesän mittaan ja 35 parasta koiraa saa osallistua SM-kilpailuun, joka
kestää kolme päivää. Perjantain ja lauantain aikana järjestetään karsintakilpailu ja 15 parasta osallistuvat sunnuntain
finaaliin ja nimetään sen jälkeen vuoden Suomen mestari.
Radalla käydään läpi monta eri kohtaa ja finaalissa kilpailuaika on 30 minuuttia.
“Sanotaan, että voi olla itsepäinen kuin pässi, mutta
paimenkoiramestaruuskisassa
pelätään
enemmän
kiukkuisia tai päättömästi käyttäytyviä lampaita”.
SuperSune, kuten Michaela kutsuu koiraansa, on 8-vuotias
bordercollie ja perhessä on myös neljä muuta paimenkoiraa.
Lampaiden paimentaminen on vuosi vuodelta kasvanut
harrastus. Nykyään harrastajia on yli sata.

Michaela Wikberg ja Sune-koiransa.

Vuosi oli sikäli historiallinen, että pitkin
Pohjanmaan rannikkoa sijaitsevat Fredrika-kirjastot luopuivat 16 vuotta käytössä olleesta kirjastojärjestelmästä. Gemini oli hyvä järjestelmä,
jonka kehitti Abilita, Pietarsaaresta, yhdessä kirjastoväen kanssa, mutta nyt se oli päässyt tiensä
päähän.

Varhaiskasvatuksen
opettaja
Korsnäsissa on ollut avoimeksi julistettuna
varhaiskasvatuksen
kokopäivätoiminen
opettajan toimi. Toimeen tuli yksi pätevä hakija.
Sivistyslutakunta valitsi 28.1.2020 Camilla Lagerströmin varhaiskasvatuksen opettajaksi 11.2.2020
lähtien.

Kotipalveluohjaaja
Kotipalveluohjaajan toimi, 78,43 % kokotyöajasta, ilmoitettiin avoimeksi Vasabladetissa
30.11.2019 sekä 4.1.2020. Kaikkiaan kotipalveluohjaajan toimeen tuli neljä hakemusta. Kaikki
hakemukset tulivat määräaikaan mennessä.
Perusturvalautakunta palkkaa Sofia Lidmanin kotipalveluohjaajan 78,43 % kokoaikaisesta, toimeen
3.2.2020 lähtien. 6 kuukauden koeaikaa sovelletaan.

Lärknäs-Annakodin
lähihoitaja
Lärknäs-Annakodin lähihoitaja, 77,42 % kokotyöajasta, on ollut ilmoitettuna avoimeksi. Tointa haki
kymmenen henkilöä, joista yhdellä oli oikea pätevyys sekä koulutuksen että kielivaatimusten suhteen.
Perusturvalautakunta palkkasi 28.1.2020 Gun-Mari
Österbergin lähihoitaja, 77,42 % kokotyöajasta, toimeen Korsnäsin vanhushuoltoon 1.4.2020 lähtie. 6
kuukauden koeaikaa noudatetaan.

Lärknäs-Annakodin
lähihoitaja
Lähihoitaja,
67,3
%
kokotyöajasta,
on
ollut
avoimeksi
ilmoitettuna.
Tointa haki kymmenen henkilöä, joista yhdellä
oli oikea pätevyys sekä koulutuksen että kielivaatimusten suhteen. Perusturvalautakunta palkkasi
28.1.2020 Claudia Granqvistin lähihoitaja 67,3 %
kokotyöajasta toimeen Korsnäsin vanhushuoltoon
ajalle 1.4.2020 – 31.12.2020. 6 kuukauden koeaika
noudatetaan.

Korsnäsissa kirjasto siirtyi uuteen Mikromarc-järjestelmään toukokuussa ja tietyissä tilanteissa kirjastohenkilökuntana olemme tunteneet itsemme kuin vanhaksi
koiraksi, jonka on vaikea oppia istumaan. Selvää on,
että meillä on nyt monipuolisempi apuväline, joka antaa
uusia mahdollisuuksia ja vastaa paremmin nykypäivän
vaatimukseen jatkuvasta digitalisoinnista ja information
integrointi mahdollisuudesta.

2019 vuoden lainatuimmat kirjat
Kuten aina vuoden vaihteen jälkeen, niin kuluneen
vuoden tilastot ovat kuuma aihe. Kirjastolla oli hyvä
vuosi lainauslukujen suhteen. Mitä korsnäsilaiset sitten
lainasivat? Uuden järjestelmämme avulla otimme esiin
luettelon yli 24 eniten vuonna 2019 lainatusta kirjasta.
Yllättävää on todella, että taklaxilaisen kirjoittama,
Korsnäsissa ilmestynyt kirja on melkein tilasaton kärjessä 15 lainalla, nimittäin Ella Enbackan kirja Smedens
by (Sepän kylä). Se tulee toiseksi riikinruotsalaisen kirjailijan Camilla Läckbergin kirjan En bur av guld (Kultahäkki), jälkeen, jota lainattiin 21 kertaa. Ruotsalaisia
dekkarikirjailijoita luetaan ylipäänsä paljon, kärkilistalla
ovat myös Lars Kepler, Anna Jansson ja Emelie Schepp.
Lapsetkin pitävät dekkareista, kokonaista seitsemän erinimistä Martin Widmarkin LasseMajas detektivbyrå
(Lasse-Maijan etsivätoimisto) on mukana. Muita suosittuja lastenkirjoja ovat Bamse (Maailman Vahvin Nalle),
Juja Wieslanderin Mamma Mu läser (Mimmi Lehmä
lukee), Våhlundin Handbok för Superhjältar (Käsikirja
Supersankareille) ja Sven Nordqvistin Kackel i grönsakslandet (Viirun ja Pesosen kylvöpuuhat) – vanha namupala, joka pitää aina vain pintansa. Aikuisten tietokirja,
siis samaan kategoriaan kuuluva kuin Enbackan kirja, on
Tara Westoversin Allt jag fått lära mig (Opintiellä), joka
kertoo kasvamisesta ankarassa mormooniperheessä. Kirja
on kansainvälinen myyntimenstys, jota on käännetty 30
kielelle ja sitä jonotettiin viime vuonna Utahin Salt Lake
Cityn kirjaston pisimmässä jonossa (Wikipedian mukaan).
Myös Roy Michelssonin uusi romaani Hämnden (Kosto)
selviytyi hyvin lainaustilastossa, seuranaan Lucy Dillon
ja Nora Roberts, suosittuja kirjailijoita, joita on käännetty
englannin kielestä.
Vuoden aikana lainattiin 417 e-kirjaa tai äänikirjaa Korsnäsin kirjastokortilla Fredrikakirjastojen yhteisestä e-kirjaportaalista. Pieni lisäys voitiin noteerata joka neljännekselle.
Kirjaston henkilökunta kiittää Ellaa ja Royta ja odottaa
jännityksellä, mitä uusi kirjastovuosi tuo tullessaan!
Tervetuloa Korsnäsin kirjastoon lainaamaan, lukemaan,
katsomaan näyttelyitä tai osallistumaan tapahtumiin!
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KORSNÄSIN
Uutiset
E-laskutus
Helpota laskujesi maksua ottamalla käyttöön e-lasku verkkopankissasi, mikä on varma,
nopea, yksinkertainen ja edullinen tapa maksaa laskut.
Käytä e-laskutusta Korsnäsin kunnan palveluissa välttääksesi käsittelymaksun.
Voit valita verkkopankissasi myös e-laskusi automaattisen maksamisen, silloin sinun ei tarvitse
huolehtia eräpäivistä vaan e-lasku maksetaan automaattisesti eräpäivänä.
Korsnäsin kunta käyttää myös vuokrien, hoito- ja hoivamaksujen ja päivähoitomaksujen ym.
suoraveloitusta. Nämä sopimukset voit tehdä pankkisi kanssa.
Talousosasto

Defibrillaattori / sydäniskuri

Sydäniskuria käytetään sähköimpulssien antamiseen henkilölle, jolla on sydänpysähdys. Se lukee, miten sydän lyö ja toimittaa sähköshokkeja tarvittaessa, jotta sydämen
rytmi palautuu. Sydäniskuria käytetään elvytyksessä.
Korsnäsissa defibrillaattoreita/ sydäniskureita on seuraavilla paikoilla:

Korsnäsin terveystalo

Taklaxin koulu

Korsnäsin seurakuntatalo

Harrströmin päiväkoti

Norrbyntie 9, Korsnäs
Lääkärin vastaanotossa, saatavilla työaikana
Merkki: LIFEPAK CR Plus

Kirkonkyläntie 37, Korsnäs
Merkki: HeartSine Samaritan PAD 500P

Sale Korsnäs

Teollisuustie 3, Korsnäs
Saatavilla ma-la 7 – 21, sunnuntaisin 10-21
Merkki: Zoll AED Plus

Dermoshop

Västanlidtie 50, Korsnäs
Saatavilla arkisin 8.30 – 16.00 (ovet ovat aina lukossa)
Merkki: Zoll AED Plus

Taklaxintie 620, Taklax
Saatavilla koulun ollessa avoinna
Merkki: DefiSign Life AED

Vanha Rantatie 193, Harrström
Saatavilla työaikana
Merkki: Zoll AED Plus

Strand-Mölle

Meritie 271, Molpe
Saatavilla ravintolan avoinnaoloaikana
Merkki: Zoll AED Plus

Pohjanmaan pelastuslaitos/Korsnäsin
paloasema
Sijoitettu ensimmäiseen osahoitoautoon

Molpe sjöräddare r.f (Moikipään meripelastajat

ry)

Bredskärin kalasatama
Sijoitettu pelastusalukseen

