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En fin familjedag kunde vi fira på Waterloo och Gruv-
området den 2 oktober. I strålande solsken kunde vi inviga 
den nya linbanan vid gruvområdet och samtidigt ta dela de 
många olika konstverken som barnen hade tillverkat håll-
barhetsveckan till ära, så att säga. Inom ramen för projektet 
Möjligheternas Korsnäs har vi kunnat starta upp en fin ut-
veckling av gruvområdet och kopplat ihop våra vandringsle-
der. Kanske det också kan öppna upp för lite längre skidspår 
till vintern om vi mot förmodan får lite snö så småningom 
också!

Korsnäs kommun var också representerad på Bygg- och 
bomässan i Botniahallen 16-17 oktober. Det var roligt att 
äntligen komma ut och träffa lite folk igen i olika samman-
hang. Vi kunde dela ut vår nya tomtkatalog till flera hundra-
tals besökare och vi hoppas att någon kan tänka sig att bygga 
och bo i Korsnäs. Om någon frågar sig varför man ska göra 
det så brukar jag säga att i Korsnäs är invånarna mycket vän-
liga och trevliga, vi har det bra helt enkelt. 

Men det som också händer i dessa dagar är att vi har haft 
mottagningsbesiktning på nybyggnadsdelen på Lärknäs! Ef-
ter många om och men, planeringar och beräkningar, utred-
ningar och gråa hår på politiker och tjänstemän så har vi ett 
resultat! 

En ståtlig byggnad tornar upp på Lärknäs tomten och den-
na vecka har våra hyresgäster flyttat in i sina nya utrymmen. 
Tänk hur härligt det är att vi har det här projektet så här 
långt, det är verkligen en milstolpe. Jag vet inte själv vad som 
är finast, de trivsamma och funktionella utrymmena inom-
hus eller den härliga innergården. Men roligast av allt ändå, 
tror jag nog är den entusiasm som personalen har kring allt 
som ska göras. Inget problem är för stort utan diskuteras ige-
nom och sedan hittar man en lösning som är praktiskt ge-
nomförbar. Gamla rum töms och trots att det kan se kaotiskt 
ut så finner de olika sakerna sina nya platser och nya möbler 
kommer in. Hatten av och ett stort tack till alla våra duktiga 
medarbetare som var och en på sitt håll har bidragit till detta 
fina projekt!

Bygget är trots det inte ännu klart, men nu går vi in i skede 
två. Där ska flygeln närmast Strandvägen på den gamla delen 
renoveras och till sist så kommer de äldsta delarna att rivas. 
Om tidtabellen håller lika bra för skede 2 som för skede 1 så 
är vårt stora projekt klart kring midsommaren. 

En del av underskotten i Korsnäs ekonomi handlar i sin 
tur också om vårt stora byggprojekt Lärknäs. På grund av 
att stora delar av byggnaden ska rivas så har vi beaktat detta 
i form av extra avskrivningar som påverkar slutresultatet, to-
talt ska 1 miljoner euro avskrivas. I klartext betyder det att vi 
skulle ha behövt ett extra bra resultat dessa år för att finansie-
ra de extra avskrivningarna om 1 miljoner. När vi inte riktigt 
når upp till det så blir det dessvärre ett större minusresultat 
på den sista raden. Vi har fördelat de extra avskrivningarna 
på tre olika år 2019,2020 och 2021 och det här är en bidra-
gande orsak till den svaga kommunalekonomin i Korsnäs 
just nu. Men besluten om att satsa i ett nybygge och renove-
ring av Lärknäs har fattats av våra politiska beslutsfattare och 
från tjänstemannasidan har vi efter bästa förmåga försökt att 
redogöra för de olika ekonomiska effekterna av projektet tex. 
hur avskrivningarna påverkar ekonomin. En stor eloge till 
våra politiker som trots det vågar ta även svåra beslut.

Jag hoppas att ni också har noterat hur duktiga vi är i 
Korsnäs med att vaccinera oss. Korsnäs har i ett tidigt skede 
haft en vaccinationsgrad på över 80 % och nu hoppas vi att 
vi får en lugn höst trots att de sedvanliga höstförkylningarna 
har börjat dyka upp igen. Ett stort tack till alla som har vac-
cinerat sig och till HVC som så effektivt har vaccinerat oss. 
På det här viset så blir det också säkrare för de som inte har 
möjlighet att ta vaccinet. Men det är ju lite det som jag var 
inne på tidigare, i Korsnäs ska vi unna oss att ta hand om 
varandra.

Christina Båssar, kommundirektör

Hösttider i 
Korsnäs

Hösten kan tyckas vara mörk och dyster, men här i Korsnäs kom-
mer hösten med fart och fläng. I slutet av september nås vi av den 
fina nyheten att ett företag från Korsnäs, Dermoshop, kammar hem 
det riksomfattande företagarpriset 2021! Korsnäs kommun uppvak-
tade till utmärkelsen tillsammans med flera av Österbottens riks-
dagsledamöter. Samtidigt fick vi en visning i den nya tvålfabriken 
som så här inför julen är i full produktion av tvålar från Korsnäs. 
Det är med stor stolthet som vi än en gång får konstatera vilket fan-
tastiskt företag vi har i Korsnäs.



KORSNÄSKORSNÄSNyttNytt

3

K
O

m
m

u
n

a
l
 in

f
o
r
m

a
t
io

n

Nr 7-2021 utgivning 17.12.2021 manusstopp 3.12.2021

KORSNÄSKORSNÄSNyttNytt
Upplaga: 1300 exemplar
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Nedergård
Översättningar: Kielipalvelu Linguatum/Arja Grönvik
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Annonsera i KorsnäsNytt
 Annonspriser år 2021 (+ moms 24%)

 Svartvitt Färg

1/1-sida  115 145
  (h*b) 269 mm x 182 mm
½-sida 80 105
  (h*b) 133 mm x 182 mm
           269 mm x 88,5 mm
¼ sida 60 75
   (h*b) 133 mm x 88,5 mm
Radannons/ruta 40 50
varierar enl behov

Allmännyttiga föreningar och ideella 
samfund får en rabatt på 50 % på ovan-
stående priser för annonser som gäller 
kommersiella evenemang och motsva-
rande arrangemang.

Kommunfullmäktige röstade 
om överföringen av socialvården 
till Österbottens välfärdsområde 
27.9.2021 Resultatet blev 12 röster 
för ingen överföring och 8 röster för 
överföring. 1 person avstod från att 
rösta.

Kommunfullmäktige beslutade i 
enlighet med resultatet i omröstning-
en att Korsnäs överför sin socialvård 
till välfärdsområdet först 1.1.2023. 
Fullmäktige önskar att det goda sam-
arbetet med olika parter kan fortsätta 
under övergångstiden 2022-2023 så 
att helheten blir bra för hela Öster-
botten. 

Primärvården överförs
För hälsovårdens del samarbetar 

Korsnäs kommun med Malax kom-
mun, som agerar upprätthållare för 
kommunernas gemensamma pri-
märhälsovård. Malax kommun har 
beslutat överföra primärhälsovården 
till den nya samkommunen, vilket 
innebär att primärhälsovården även 
överförs för Korsnäs kommuns del. 
15.6.2020 röstade kommunfullmäkti-
ge om att helt gå med i Österbottens 
välfärdsområde. Resultatet blev att 
kommunen ännu avvaktar med att 
överföra kommunens socialvård i sin 
helhet till den nya samkommunen. 

Malax kommun har tagit beslut om 
att överföra både social- och hälso-
vården till det nya välfärdsområdet. 
Kust-Österbottens samkommun upp-
hör med sin verksamhet 31.12.2021, 
varefter personalen som hör till so-
cial- och hälsovården överförs till 
Österbottens välfärdsområde, medan 
landsbygdskansliets personal över-
förs till Närpes stad, som blir värd-
kommun för den verksamheten.

Den statliga delen av social- och 
hälsovårdsreformens lagstiftning har 
trätt i kraft 1.7.2021, vilket innebär att 
den frivilliga samkommunens Öster-
bottens välfärdsområde blir ett nytt 
statligt välfärdsområde från 1.1.2023.

Ingen överföring av socialvården till  
Österbottens välfärdsområde

Välfärdsområdesval 2022
Finlands första välfärdsområdesval förrät-
tas söndagen den 23 januari 2022. 
Social- och hälsovårdsreformen, som godkändes 
av Finlands riksdag den 23 juni 2021, är en av de 
största reformerna i Finland sedan självständig-
heten. Vi får ett nytt system i Finland då hela 
social- och hälsovården samt räddningsväsendet 
flyttas till välfärdsområdena 1.1.2023.
Korsnäs ingår i Österbottens välfärdsområde. 
Den högsta beslutanderätten i välfärdsområdet  

 

utövas av välfärdsområdesfullmäktige, vars 
medlemmar och ersättare väljs genom väl-
färdsområdesval. Mandatperioden för fullmäk-
tige är fyra år. I välfärdsområdesvalet väljs 59 
fullmäktige.
Kandidatlistorna fastställs 23.12.2021. I januari 
blir det förhandsröstning i Finland under tiden 
12–18.1.2022. Valdag är 23.1.2022. 
Det nya välfärdsområdets fullmäktige inleder 
sitt arbete 1.3.2022. 
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Lördagen den 2 oktober ordnades 
en familjedag med fokus på välmå-
ende och aktiviteter vid gruvområ-
det och Waterloo.

I fokus stod invigningen av den nya 
linbanan längs gruvleden tillsam-
mans med den nya förbindelsen och 
sammankopplingen mellan gruvle-
den och Waterlooleden.

På plats för att klippa bandet och 
premiäråka linbanan fanns kommu-
nens fullmäktigeordförande Camilla 
Ribacka och Elvira Södergran, som 
ritat den nya logon Gruvtrollet. 

Linbanan har förverkligats med 
hjälp av projektbidrag från NTM-cen-
tralen. Linbanan har kommit på sin 
plats tack vare talkokrafter från för-
eningen Korsnäs Mine Center.

Enter Korsnäs Min(d)e Center
Linbanan är en del av de åtgärder, 

som planerats inom ramen för pro-
jektet Enter Korsnäs Min(d)e center, 
vilket leds av kommunens projekt-
chef Camilla Moliis. Projektet om-
fattar förutom området kring gruvan 
även fritidsområdet Waterloo.

På gruvområdet har nya bord och 
bänkar utplacerats. Olika pussel och 
klurigheter har tillverkats i trä. En del 
finns vid gruvkontoret, andra kom-

mer att placeras ut i längs gruvleden. 
Nya vägvisare har utsatts längs gruv-
leden.  

Förbindelseleden Gruvstigen
Inom ramen för projektet har en 

förbindelsestig med namnet gruvs-
tigen kommit till och genom denna 
kan man ta sig från gruvleden till 
Waterlooleden - den ca 3,6 km långa 
vandringsleden som går mellan Wa-
terloo och Lisasgrynnan. 

Längs vandringslederna har små 
figurer och konstverk placerats ut. 
Figurerna är gjorda av barnen inom 
småbarnspedagogiken vid kommu-
nens daghem och eleverna vid skolor-
na i Taklax, Korsnäs kby och Molpe. 
Materialet utgörs av återanvänt ma-
terial och material som de har hittat 
i naturen. Totalt finns ett 70-tal olika 
figurer utplacerade längs lederna. Fi-
gurerna var dagisarnas och skolornas 
bidrag till hållbarhetsveckan. 

Camilla Ribacka och Elvira Södergran invigde linbanan.

Christina Båssar, Rainer Bystedt, Anna-Lena Kronqvist och Camilla Ribacka 
premiärvandrade den nya gruvstigen; förbindelsen mellan gruvleden och 
Waterloo-leden.

Luffarschack vid gruvområdet.
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Möjligheternas Korsnäs i samarbete med Korsnäs Fritid,
som en del i projektet Enter Korsnäs Min(d)e Center

TACK

STORT

till 
Harrström Daghem
Kottebo Daghem
Molpe Daghem

Korsnäs kby skola
Molpe skola
Taklax skola

och alla 
som bidragit med fantasifulla och kreativa figurer 

till Waterloo-leden!
 

 
 
 
 

Nytt vid Waterloo
Vid Waterloo kommer en motions-

trappa att anläggas genom projektet 
och talkoinsatser från föreningarna 
IF Fyren, Lions Korsnäs och Water-
loo-föreningen. En frisbeegolfbana 
är på gång till Waterloo-området och 
skyltningen till området skall ses över. 

Familjedagens program
Förutom vandring längs den nya 

stigen kunde besökarna njuta av loka-

la delikatesser både vid gruvområdet 
och Waterloo. Café Gruvtrollet höll 
öppet vid gruvan, medan Korsnäs 4H 
erbjöd salta och söta våfflor vid Wa-
terloo.

Tidigare gruvarbetare Robert 
Mamrelund guidade besökarna på 
gruvområdet. Äventyrsrullaren Sti-
na Österbro presenterade sin rull-
stolsbana. Vid gruvan fanns en liten 
marknad med lokala delikatesser och 
Baltikumvännernas Loppis var öppet 

under dagen. 
Vid Waterloo ordnade Folkhälsan 

i Korsnäs naturaktiviteter inom pro-
jektet Naturkraft.

Det var många raska motionärer i 
farten i Korsnäs första lördagen i ok-
tober. Det bådar gott inför framtiden  
när ytterligare anläggningar blir klara 
för användning i området.

Text och foto: Kenth Nedergård

Några av konstverken längs 
vandringslederna.
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Kommunstyrelsen i Korsnäs utsåg 
6.9.2021 medlemmar till olika råd, 
kommittéer och andra representan-
ter och ombud.

Kommunstyrelsens företrädare i 
nämnderna

Enligt kommunens förvaltnings-
stadga ska kommunstyrelsen utse re-
presentanter för sig i bildningsnämn-
den, vård- och omsorgsnämnden, 
tekniska nämnden och tillsynsnämn-
den.

Kommunstyrelsen utsåg följan-
de representanter till nämnderna 
för mandatperioden 2021 – 2023:  
Bildningsnämnden Amanda Åker-
sten, vård- och omsorgsnämnden 
Lars-Erik Mannfolk, tekniska nämn-
den Jens Bjurbäck och tillsynsnämn-
den Mikael Häggdahl.

Korsnäs företagare rf
Kommunstyrelsen utsåg Sven-Erik 

Bernas till ordinarie representant och 
Jens Bjurbäck till personlig ersättare i 
Korsnäs företagare rf för mandatperi-
oden 2021-2023.

Bottenhavets sjukhems stiftelse
Kommunstyrelsens utsåg Johanna 

Juthborg till ordinarie representant 
med Vivan Vesterback som personlig 
ersättare till Bottenhavets sjukhems 
stiftelse för perioden 2021-2023.

Vasaregionens Turism Ab
Korsnäs kommun är aktieägare i 

Vasaregionens Turism ab och har rätt 
att närvara på bolagsstämman som 
hålls en gång om året. 

Kommunstyrelsen utsåg Christina 
Båssar till ordinarie stämmorepre-
sentant och Sven-Erik Bernas som 
personlig ersättare för Vasaregionens 
Turism ab:s bolagsstämmor under 
perioden 2021 – 2023.

Kiinteistö Oy Trikar
Korsnäs kommun äger en fastig-

het i Karis benämnd Kiinteistö Oy 
Trikar. I byggnaderna bedrev KKC 
sin verksamhet i de södra delarna 
av Svenskfinland. Fastigheten med 
byggnader har varit till försäljning 
under en längre tid men fram till dess 
är Korsnäs kommun ensam ägare av 
fastighetsbolaget.

Kommunstyrelsen utsåg Sven-Erik 
Bernas till stämmorepresentant och 
Ulf Granås som personlig ersättare till 
Kiinteistö Oy Trikars bolagsstämmor 
under mandatperioden 2021 – 2023. 
Kommunstyrelsen utsåg Sven-Erik 
Bernas, Christina Båssar och Hans 
Siggberg till kommunens styrelse-
ledamöter i bolagsstyrelsen och Ulf 
Granås som ersättare för mandatpe-
rioden 2021 – 2023.

Oy Stormossen Ab
Korsnäs kommun är aktieägare i 

bolaget Oy Stormossen Ab och har 
möjlighet att närvara på bolagsstäm-
morna och utse en styrelserepresen-
tant till bolagets styrelse. Korsnäs 
kommun har inte rätt till en ordinarie 
styrelseplats utan den ordinarie plat-
sen har cirkulerat mellan de mindre 
aktieägarna i bolaget. Har man inte 
haft en ordinarie plats, har man haft 
en ersättarplats. Ersättarna har haft 
närvaro- och yttranderätt på bolagets 
styrelsemöten. Om det nya aktieä-
garavtalet börjar tillämpas uteblir er-
sättarplatserna och i stället får kom-
munerna utan styrelseplats en plats 
för en senior-advisor med närvaro- 
och yttranderätt.

Kommunstyrelsen utsåg Ulf Gran-
ås till ordinarie representant till Oy 
Stormossen Ab:s bolagsstämma samt 
Katarina Wester-Bergman som per-
sonlig ersättare för mandatperioden 
2021 – 2023. Kommunstyrelsen utsåg 
Håkan Wester till kommunens repre-
sentant i bolagsstyrelsen för mandat-
perioden 2021 – 2023.

Oy VASEK Ab
Korsnäs kommun är delägare i det 

regionala näringslivsbolaget Oy VA-
SEK Ab och har möjlighet att närvara 
på bolagsstämmor samt även utse en 
egen representant till bolagets styrel-
se.

Kommunstyrelsen utsåg Anna-Le-
na Kronqvist till ordinarie represen-
tant och Sven-Erik Bernas till per-
sonlig ersättare för Oy VASEK Ab:s 
bolagsstämmor för mandatperioden 
2021 – 2023. Kommunstyrelsen utsåg 
Christina Båssar till ordinarie styrel-
semedlem och Camilla Ribacka som 

hennes personliga ersättare för man-
datperioden 2021 – 2023.

Mico Botnia Oy Ab
Korsnäs kommun är delägare i det 

kommunalägda bolaget Mico Botnia 
Oy Ab och har rätt att utse en repre-
sentant till bolagets bolagsstämma.

Kommunstyrelsen utsåg Christina 
Båssar till ordinarie representant och 
Caroline Westerdahl till personlig er-
sättare för Mico Botnias Oy Ab:s bo-
lagsstämmor under mandatperioden 
2021 – 2023.

TeeSe Botnia Oy Ab
Korsnäs kommun är aktieägare i det 

kommunalägda bolaget Teese Botnia 
Oy Ab och har rätt att utse en repre-
sentant till bolagets bolagsstämma.

Kommunstyrelsen utsåg Christina 
Båssar till ordinarie representant och 
Caroline Westerdahl till personlig er-
sättare för TeeSe Botnias Oy Ab:s bo-
lagsstämmor under mandatperioden 
2021 – 2023.

Vasaregionens övningskörbana
Korsnäs kommun är medlem i stif-

telsen för Vasaregionens övningskör-
bana och har rätt att utse en ordinarie 
medlem och en personlig ersättare till 
styrelsen.

Kommunstyrelsen utsåg Johan 
Holm-Rosbäck till ordinarie repre-
sentant och Roger Lindholm till per-
sonlig ersättare för Stiftelsen för Va-
saregionens övningskörbana under 
perioden 2021 – 2023.

Aktion Österbotten r.f.
Korsnäs kommun är medlem i 

Aktion Österbotten r.f. och har möj-
lighet att ha en representant på före- 
ningens föreningsmöten. 

Kommunstyrelsen utsåg Sofia 
Mitts-Björkblom till ordinarie re-
presentant och Sven-Erik Bernas till 
personlig ersättare för Aktion Ös- 
terbotten r.f. föreningsmöten under 
mandatperioden 2021 – 2023.

Lönekommitté
Enligt Korsnäs kommuns förvalt-

ningsstadga ska kommunstyrelsen 
tllsätta en lönekommitté för sin man-
datperiod. Lönekommittén ska bestå 

Förtroendevalda i    Korsnäs kommun
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av fem ledamöter varav kommundi-
rektören och ekonomichefen utgör 
två av dessa.

Kommunstyrelsen utsåg följande 
personer till lönekommittén:

Anna-Lena Kronqvist, ordförande
Camilla Ribacka, vice ordförande
Lars-Erik Mannfolk
Christina Båssar, kommundirektör
Caroline Westerdahl, ekonomichef

Redaktionsråd för KorsnäsNytt
För KorsnäsNytt har kommunen 

haft ett redaktionsråd som väljs för 
kommunstyrelsens mandattid. I re-
daktionsrådets sammanträden och 
arbete deltar kommundirektören som 
ansvarig utgivare. Sekreterare i redak-
tionsrådet är Kenth Nedergård.

Kommunstyrelsen tillsatte följande 
redaktionsråd för mandatperioden 
2021 -2023: Sven-Erik Bernas, ord-
förande, Anna-Lena Kronqvist, vi-
ceordförande, Maria Mannfolk, Kjell 
Nydahl, Amanda Åkersten, Helena 
Höglund-Rusk, Christina Båssar (an-
svarig utgivare) och Kenth Nedergård 
(sekreterare).

Arbetsgrupp för utvecklingspro-
jektet Möjligheternas Korsnäs

Utvecklingsprojektet Möjligheter-
nas Korsnäs fortsätter enligt plan till 
31.12.2022.

Kommunstyrelsen beslutade 
6.9.2022 att arbetsgruppen bestå-
ende av Camilla Ribacka, Sofia 
Mitts-Björkblom, Sven-Erik Bernas, 
Marcus Nordmyr, Jens Bjurbäck, An-
na-Lena Kronqvist, Christina Båssar 
och Amanda Åkersten fortsätter som 
projektets arbetsgrupp till projektets 
slut.

Världsarvskommittén
Enligt samarbetsavtalet med Forst-

styrelsen utses för fullmäktiges man-
dattid en samarbetskommitté för 
Naturstationen Molpehällorna. Kom-
mittén kallas numera världsarvskom-
mittén. 

Forststyrelsen har också möjlighet 
att närvara på kommitténs möten. 
Världsarvskoordinator Malin Hen-
riksson har varit med. 

Det gamla avtalet kring Molpehäl-

lorna borde uppdateras. För verk-
samheten på Molpehällorna har nu-
mera Solrutten engagerats och ett 
hyresavtal finns mellan Forststyrelsen 
och Solrutten. Eventuellt vore det skäl 
att ta med en representant för Solrut-
ten också i kommittén.

Kommittén handhar infopunkterna 
i marknadsföringen och övrigt som 
hör till utvecklande av världsarvet i 
kommunen. Kommittén har också 
haft hand om arrangemangen kring 
världsarvsdagen som arrangerats på 
Molpehällorna i mån av möjlighet.

Kommunstyrelsen utsåg följande 
personer till världsarvskommittén för 
mandatperioden 2021 – 2023:

Katarina Holmkvist, ordf.  (ers. 
Sven-Erik Bernas), Håkan Wester, 
vice ordf. (Ronny Stenbäck), Chris-
tina Båssar (Caroline Westerdahl),  
Thomas Ramstedt (Camilla Ribacka), 
Sofia Mitts-Björkblom (Anna-Lena 
Kronqvist).

Världsarvet i Kvarken r.f.
Korsnäs kommun är medlem i för-

eningen Världsarvet i Kvarken r.f. 
sedan år 2013. Kommunen har såle-
des rätt att välja en representant vid 
föreningens årsmöten samt utse en 
ordinarie medlem och en personlig 
ersättare till föreningens styrelse.

Kommunstyrelsen utsåg Anna-Le-
na Kronqvist till ordinarie repre-
sentant och Katarina Holmkvist 
som hennes ersättare till förening-
en Världsarvet i Kvarken r.f:s för-
eningsmöten för mandatperioden 
2021 – 2023. Kommunstyrelsen ut-
såg Ann-Sofi Backgren till ordinarie 
representant samt Thomas Ramstedt 
till hennes ersättare till föreningens 
styrelse för mandatperioden 2021 – 
2023.

Världsarvsdelegationen för 
Kvarkens skärgård

För att stödja det regionala världs-
arvsarbetet i Kvarkens skärgård har 
Forststyrelsen sammankallat ett sam-
arbetsforum för olika intressegrupper. 
Under åren 2016 – 2018 har organi-
seringen av det regionala världsarvet 
förnyats och nya verksamhetsramar 
för världsarvsdelegationen för Kvar-

kens skärgård har tagits fram. I en-
lighet med de förnyade verksamhets-
ramarna har Korsnäs kommun rätt 
att utse en ordinarie medlem och en 
personlig ersättare till världsarvsdele-
gationen för Kvarkens skärgård.

Kommunstyreasen utsåg Katarina 
Holmkvist till ordinarie representant 
och Anna-Lena Kronqvist till person-
lig ersättare i delegationen för man-
datperioden 2021 – 2025.

Korsnäs Värme Ab
Korsnäs Värme Ab är ett kom-

munalt dotterbolag till 100 % ägt av 
Korsnäs kommun. Kommunen ska 
representeras på bolagets bolagsstäm-
mor och kommunen har rätt att utse 
samtliga representanter till bolagets 
styrelse. Bolagets styrelse utses på bo-
lagsstämman.

Kommunstyrelsen utsåg Sven-Erik 
Bernas till ordinarie representant och 
Anna-Lena Kronqvist till personlig 
ersättare för Korsnäs Värme Ab:s bo-
lagsstämmor under mandatperioden 
2021 – 2023. Som ordinarie styrel-
seledamöter till bolaget utses Heidi 
Kammonen, Jens Bjurbäck och Hå-
kan Wester.

Byggnadskommitté för 
Lärknäs-Annahemmet

Kommunstyrelsen tillsatte 2020 en 
byggnadskommitté för byggandet 
av Lärknäs-Annahemmet. Arbetet 
fortsätter över mandatperioden och 
kommunstyrelsen beslutade 6.9.2021 
att byggnadskommittén får fortsatt 
förtroende. I kommittén ingår Sven- 
Erik Bernas, Håkan Wester, Johanna 
Juthborg, Christina Båssar, Marina 
Westerlund, Susanna Råholm, Ulf 
Granås, Roland Westerback, Lars-  
Erik Mannfolk, Håkan Häggblom 
och Carina Westberg.

Förtroendevalda i    Korsnäs kommun
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Kyrkobyvägen
Förhandlingar har förts med 

Transport Kenneth Westerlund om 
att sköta vinterunderhållet av Kyr-
kobyvägen i Korsnäs under vintern 
2021-2022.

 Enligt offert blir priset 3500 €/sä-
song (moms 0 %). I priset ingår plog-
ning, sandning och hyvling.

Tekniska nämnden godkände 
31.8.2021 Transport Kenneth Wester-
lunds offert för skötseln av vinterun-
derhållet av Kyrkobyvägen vintern 
2021-2022.

Snöröjning
Tekniska nämnden valde 

31.8.2021  snöröjningsentreprenö-
rer för vintern 2021-2022 och 2022-
2023.

Molpe skola, Molpe daghem och 
rinkens parkering + väg; Firma Alex-
ander Nyback

Centrumvägen, Risgärdsvägen 

(inkl. avstickare) + del av Sjödahlsvä-
gen och pendlar p-plats; Firma Alex-
ander Nyback 

Waterloo området; Meris Teamwork
Korsbäck f.d. skola; Thomas Vest-

berg
Lillmaarsvägen (inkl. avsticka-

re), Lillvägen, Gullgränd, Bärvägen 
(+gångbana till Lillmaarsvägen), 
Lingongränd, Engränd, Rönngränd 
och Vattenverket (Bov. 18); Andreas 
Holtlund

Parkvägen, Telestigen, del av Skyl-
vägen (180 m), Blomvägen och del 
av Skepparvägen (150 m); Andreas 
Holtlund

Hälsogården; Mannfolk & Nyståhl 
Ab

Industrivägen, Industriområdet 
(kring betonghallen), avloppsre-
ningsverket, Lagervägen och Bläster-
vägen; Jonas Pistol Maskinentrepre-
nad

Silverbergsvägen (från Strandvägen 
till sista radhuset) och Storviksvägen; 
Meris Teamwork

Vinterunderhållsarbeten
Norrbygränd, Bs Ab Norrbys (gula 

radhus) gårdsplan, parkering och 
gångar, samt Hofmansgränd; Mann-
folk & Nyståhl Ab

Degermoss skogsväg fram till Eds-
vik återvinningsstation och infart till 
återvinningssstationen; PK Norrdahl 
Ab

Taklax skola och rinkens parkering; 
Tom Westerholm

Harrström daghem och del av UF:s 
parkering/infart till rinken; Lars-Jo-
han Eklund

Issandning
Tekniska nämnden valde 

31.8.2021 issandningsentreprenö-
rer vintern 2021-2022 och 2022-
2023.

Centrumvägen, Risgärdsvägen 
(inkl. avstckare) och del av Sjödahls-
vägen, Molpe skola, Molpe daghem 
och Molpe rinkens väg/parkering; 
Firma Alexander Nyback

Lillmaarsvägen (inkl. avstickare), 

INBJUDAN TILL DISKUSSIONSMÖTE
Forststyrelsen önskar en aktiv och öppen dialog med Korsnäsborna.

om den planerade havsbaserade vindkraftsparken i Korsnäs
Torsdagen den 2 december kl. 18.00 på Korsnäsgården.

Forststyrelsens projektledning och vindkraftsexperter presenterar planerna och 
svarar på era frågor.

Kommunens representant deltar.

Servering.

VÄLKOMMEN!

Vi följer myndigheternas coronarekommendationer och informerar 
om situationen förändras vilket skulle påverka arrangemangen.
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Äldre- och handikappråd
Äldre- och handikapprådet ska
• Följa med den äldre befolkningens och de handikappades behov och ta 

initiativ till och göra framställningar samt avge utlåtanden och rekommenda-
tioner i frågor som berör äldre och handikappade.

• Bevaka att viktiga frågor för den äldre och den handikappade befolkningen 
beaktas i alla organs verksamhet och att deras sakkunskap förmedlas till dessa 
organ.

• Befrämja de äldres och handikappades jämlika deltagande i olika verksam-
heter så som socialservice, hälsovård, kultur och fritid samt andra kommunala 
tjänster och grundservice.

Kommunstyrelsen utsåg 6.9.2021 följande personer till äldre- och handi-
kappråd för 2021 - 2023:

Ordinarie   Ersättare
Vivan Vesterback  Marita Vägar
Håkan Häggblom  Alef Ståhl
Janina Hannus  Per-Ole Lassas
Siv Högnäs   Boris Foxell
Kerstin Sjöstrand  Christina Mannfolk
Äldre- och handikapprådet utser ordförande och viceordförande inom sig. 

Äldreomsorgsledaren är sekreterare för äldre- och handikapprådet.

Ungdomsråd
Ungdomsrådets uppgifter är:
• Följa med den yngre befolkningens behov och ta initiativ till och göra fram-

ställningar samt avge utlåtanden och rekommendationer i ungdomsfrågor.
• Bevaka att viktiga frågor för den yngre befolkningen beaktas i alla organs 

verksamhet och att
deras sakkunskap förmedlas till dessa organ.
• Befrämja ungdomars deltagande i olika föreningars och kommunala verk-

samheter så som ungdoms-, idrotts-, fritids- och kulturverksamhet.
Inför hösten har ett upprop till intresserade ungdomar gjorts via skolorna 

och KorsnäsNytt med förslag på medlemmar till ungdomsrådet. Kommun-
styrelsen återremitterade 6.9.2021 ärendet i väntan på att namnförslag ska in-
komma.

Framtidskommitté
För olika diskussioner om framtida utvecklingsprojekt och utvecklings-

åtgärder har kommunen haft en framtidskommitté som väljs för kommun-
styrelsens mandattid. 

På framtidskommitténs möten har kommunstyrelsens ordförande närva-
ro- och yttranderätt och kommundirektören fungerar som sekreterare. Kom-
munens näringslivsrepresentant vid VASEK har även kallats till kommitténs 
möten.

Under den senaste mandatperioden har framtidskommittén inte haft några 
sammanträden. Många av de tankar som kommit fram under tidigare diskus-
sioner i kommittén håller på att förverkligas inom ramen för projektet Möjlig-
heternas Korsnäs.

Kommunstyrelsen konstaterade 6.9.2021 att det inte för närvarande finns ett 
behov av en särskild framtidskommitté. Om behov uppstår i framtiden tillsätts 
en ny kommitté.

Uppdatering  
av kommunens  
jämställdhetsplan

Kommunens jämställdhetsplan 
uppdaterades senast som ett tjänste-
mannaarbete och främst med avse-
ende på ändringar i lagstiftningen. 
Nu kunde en mer genomgripande 
översyn av målsättningarna vara på 
agendan och då är det skäl att ge en 
arbetsgrupp i uppdrag att se över 
planen.

Inom Österbottens förbund verkar 
en jämställdhetsgrupp som arrang-
erar nätverksträffar inom ramen för 
jämställdhetsnätverket för kommu-
nerna i Österbotten. Den utgör ett 
gott stöd för kommunens arbete med 
jämställdhetsfrågor.

Kommunstyrelsen tillsatte 6.9.2021 
en arbetsgrupp för att ta fram en 
ny jämställdhetsplan för Korsnäs 
kommun. Arbetsgruppen består av 
kommundirektör Christina Båssar, 
ekonomichef Caroline Westerdahl, 
arbetsskyddschef Ronny Stenbäck  
samt Anna-Lena Kronqvist och Sofia 
Mitts-Björkblom.

Lillvägen, Gullgränd, Bärvägen, Ling-
ongränd Engränd och Rönngränd; 
Pellfolks Transport Kb

Parkvägen, Telestigen, Skylvägen 
(180 m), Blomvägen och del av Skep-
parvägen (150 m); Pellfolks Trans-
port Kb

Hälsogården: Pellfolks Transport 
Kb 

Norrbygränd, Bs Ab Norrbys (gula 
radhus) gårdsplan, parkering och 
gångar, samt Hofmansgränd; Pell-
folks Transport Kb

Silverbergsvägen (från Strandvägen 
tll sista radhuset) och Storviksvägen; 
Pellfolks Transport Kb 

Industrivägen, Industriområdet 
(kring betonghallen), Lagervägen, 
Blästervägen och avloppsreningsver-
ket; Pellfolks Transport Kb 

Taklax skolområde; Pellfolks Trans-
port Kb 

Harrström daghem; Pellfolks 
Transport Kb
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Skolgångsbiträde
Patricia Lundvall har arbetat många 

år som skolgångsbiträde/skolgångs-
handledare med visstidsanställning-
ar. Hon är berättigad att erhålla tills-
vidareanställning i kommunen.

Bildningsnämnden anställde 
28.9.2021 Patricia Lundvall som 
skolgångshandledare tills vidare från 
28.9.2021.

Skolgångshandledare
Marianne Granqvist har anhållit 

om att bli förflyttad från sitt arbete 
inom äldreomsorgen till att arbeta 
som skolgångshandledare inom bild-
ningsväsendet, vilket hon gjort det 
senaste läsåret. 

Bildningsnämnden beviljades 
28.9.2021 Marianne Granqvist för-
flyttning från sin befattning inom 
äldreomsorgen till en befattning som 
skolgångshandledare vid bildnings-
väsendet från och med 17.8.2021 tills 
vidare.

Närvårdare vid  
hemservice

En befattning som närvårdare har 
varit lediganslagen internt. Till be-
fattningen kom två ansökningar 
inom utsatt tid. 

Vård- och omsorgsnämnden an-
ställde 12.10.2021 Marica Sjögren 
som närvårdare 78,43 % av heltid från 
1.1.2022. Arbetet innebär i huvudsak 
tvåskiftesarbete, men den anställde 
ska vid behov kunna arbeta treskif-
tesarbete samt kunna arbeta vid olika 
enheter.  

Arbetande  
arbetsledare för 
Tekniska verket

Från 1.10.2018 har tekniska verket 
inte haft någon arbetande arbets-
ledare. 1.12.2019 tillsattes befatt-
ningen som timanställd på tekniska 
verket men innehöll då inga arbets-
ledaruppgifter. Arbetsledaruppgif-
terna har skötts av fastighetsbygg-
mästaren.

På grund av den stora arbetsmäng-
den inom tekniska avdelningen bör 
fastighetsbyggmästaren kunna lösgö-
ras från en del av arbetsledaruppgif-
terna för att få mera tid att arbeta med 
administrativa uppgifter och bygg-
projekt. En av de timanställda bör ges 
befogenheter att beställa behövligt 
material och utrustning, fördela ar-
betsuppgifter till de andra timanställ-
da, handha och leda tillfälliga arbeta-
re och praktikanter samt fungera som 
kontaktperson till tekniska kansliet. 

Jedidias Garrido är lämplig att sköta 
dessa uppgifter och han är även villig 
att ta ansvar för dem. En uppdaterad 
befattningsbeskrivning har utarbe-
tats. I och med att arbetsuppgifterna 
blir mera krävande bör detta beaktas 
i lönesättningen.

Tekniska nämnden föreslog  att 
Jedidias Garrido utses till arbetan-
de arbetsledare inom tekniska ver-
ket fr.o.m. 1.10.2021. Därtill föreslår 
tekniska nämnden att den uppdate-
rade befattningsbeskrivningen och 
förflyttningen till ny lönegrupp god-
känns.

Kommunstyrelsen godkände 
20.9.2021 ändringen av befattnings-
beskrivningen i enlighet med teknis-
ka nämndens förslag.

Korsnäs  
bildningschef

Kommunfullmäktige har beslu-
tat att Korsnäs ska inrätta en tjänst 
som bildningschef. Planen var att 
tjänsten skulle inrättas från och 
med 1.8.2021, men eftersom kom-
munen har ett gällande avtal om 
gemensamt skolkansli med Malax 
kommun har man framskjutit an-
ställningen. Avtalet uppsägs per 
31.12.2021.

Kommunstyrelsen beslutade 
11.10.2021 lediganslå tjänsten som 
bildningschef i Korsnäs kommun. 
Tjänsten var lediganslagen 19.10 - 
4.11.2021 och kommer att besättas 
1.1.2022 eller enligt överenskommel-
se.

Bildningschefen är avdelningschef 
för bildningsavdelningen i Korsnäs 
kommun, ingår i kommunens led-
ningsgrupp och fungerar som före-
dragande och sekreterare i bildnings-
nämnden.

Bildningschefen leder och utveck-
lar skolverksamheten, småbarnspe-
dagogiken samt biblioteks-, kultur 
och fritidsverksamheten i kommu-
nen. Bildningschefen fungerar som 
föredragande i ärenden som berör 
småbarnspedagogik, grundläggande 
utbildningen åk 0-6 samt biblioteks-, 
kultur- och fritidsväsendet i Korsnäs 
kommun. 

Bildningsavdelningen sysselsätter 
ca 70 personer totalt och har en bud-
getomsättning om ca 4,5 miljoner 
euro.

IT-ansvarig
Befattningen som IT-ansvarig har 

varit lediganslagen att sökas i au-
gusti. 

Kommunstyrelsen beslutade 
11.10.2021 att avbryta rekryteringen 
av en IT-ansvarig i kommunen och 
kommer att utvärdera användning av 
köptjänster för kommunens behov. 
Utvärderingsperioden blir fram till 
och med 31.12.2021 till att börja med.
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Behandlade bygglov 
och åtgärdstillstånd

Tillsynsnämnden har 26.10.2021 godkänt följande ansökningar om 
bygglov och åtgärdstillstånd.
Bygglov
Byggherre  By Rnr  Ändamål
Backlund Henry  Korsnäs 12:151  Generator- och 
  cykelutrymme
Österholm Lena  Korsnäs 2:98  Bastu
Björklund Magnus  Molpe 8:145  Gäststuga
Björkqvist Henrik och  Molpe 5:164  Bostad
Reinilä Emelie
Björkqvist Henrik och  Molpe 5:164  Ekonomibyggnad
Reinilä Emelie
Sebbas Kim  Molpe 10:103  Bostad

Byggnadsinspektören har som tjänstemannabeslut behandlat och godkänt 
följande åtgärdstillstånd och rivningsanmälningar.

Åtgärdstillstånd
Byggherre  Ändamål
Andtsjö Jarl  Inglasning av veranda
Lundvall Christer och Anna-Lisa  Värmebrunn

Åtgärdsanmälan
Byggherre Ändamål
Nyfors Johan  Stocklada
Yli-Ikkelä Jonne och Häggdahl Camilla  Stocklada

Rivningsanmälningar
Byggherre Ändamål
Aspö Gustav  Växthus
Helenelund Bo  Äldre bostadshus och skugghus
Östberg Jonas  Äldre bostadshus

Prislista för  
kommunens 
aktielägenheter

Kommunfullmäktige beslutade 
27.9.2021 att justera priserna på 
kommunens aktielägenheter. 

En del av lägenheternas har grund-
renoverats. I en del av bostadsaktie-
bolagen har installerats bergsvärme 
och dräneringsarbeten har utförts. 

Tekniska nämnden har uppgjort ett 
förslag till nya priser på kommunens 
aktielägenheter. Prislistan godkändes 
av kommunfullmäktige 27.9.2021. 

Uthyrda aktielägenheter med fast-
ställda priser säljs dock inte förrän 
tekniska nämnden tagit beslut om 
försäljning.

Avverkning i kom-
munens skogar

Skogsvårdsföreningen har gett 
förslag till avverkningar i kommu-
nens skogar 2021. Enligt försla-
get kan 4,8 ha gallras och ca 1,2 ha 
kalavverkas. Inkomsterna beräknas 
till 13.000 euro och kostnaderna till 
3.200 euro, vilket utgör 10.200 euro 
netto.

I höst kunde följande lägenheter 
omskötas: Farm 280-402-2-244 (gall-
ring och kalavverkning), Kärrfarm 
280-401-1-47 (kalavverkning) och 
Avstjälpningsplats 280-401-8-0 (gall-
ring).

Tekniska nämnden gav 31.8.2021 
Skogsföreningen i Österbotten i upp-
drag att göra en upphandling i enlig-
het med åtgärdsförslaget.

Avkastningskrav 
på kommunens 
vattentjänstverk

Korsnäs kommuns vattentjänst-
verk (både vatten och avlopp) beak-
tas som en skild balansenhet i kom-
munens bokföring. 

Vid grundandet av den skilda ba-
lansenheten påfördes vattentjänst-
verket inga egna lån utan fullmäktige 
beslöt att till kommunen erläggs en 
ersättning beräknad på grundkapi-
talet. För åren 2015-2017 erlades en 
ränta på 2%. För åren 2018-2021 har 
erlagts en ränta på 1,5 %.

Fullmäktige beslutade 27.9.2021 
att ett avkastningskrav på 1,5 % på 
grundkapitalet fastställs för år 2022. 
För att inte belasta vattentjänstver-
kets nuvarande verksamhetsområ-
den med kostnader för kommande 
investeringar för nya verksamhets-
områden, bör bindande intressean-
mälningar göras innan utbyggnad av 
vatten- och avloppsledningar görs.

Åtgärder bör vidtas för att få samt-
liga fastigheter inom vattentjänstver-
kets verksamhetsområden att ansluta 
sig till avloppsnätet.

Linbana till Molpe 
skolområde

Molpe hem och skola och föräld-
raföreningen Tulavippan planerar 
att köpa en linbana till Molpe sko-
lområde. Linbana placeras i närhe-
ten av rinken.

Föreningen har gjort en förfrågan 
om linbanan kan införskaffas via 
kommunen medan föreningen står 
för kostnaderna för den. Linbanan 
kostar 4039,50 € moms 0 %.

Kommunfullmäktige godkände 
27.9.2021 att en budgetändring görs 
för kostnadsstället Molpe skolas ute-
område, så att linbanan kan anskaffas.
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Kommunstyrelsen har 24.5.2021 
beslutat att Bräckskärets strandde-
taljplan ändras till en detaljplan för 
fast boende. Hela området utreds för 
fast boende som en helhet genom en 
ändring av planen till en kommunal 
detaljplan. Byggrätten för tomterna 
skulle höjas till att motsvara övriga 
kommunala tomter. Antalet tomter 
förblir oförändrat.

Planläggningskonsulten Ramboll 
har uppgjort ett program för delta-
gande och bedömning (PDB) för De-
taljplan för Bräckskäret.

Kommunstyrelsen beslutade 
20.9.2021 att PDB-programmet för 
Bräckskärets detaljplan kungörs och 
framläggs till påseende under 30 da-
gar under vilken tid intressenter kan 
framföra åsikter angående PDB:n.

Planeområde
Planläggningsområdet är ett ca 20 

ha stort stranddetaljplanerat områ-
de vid norra spetsen av Bräck-skäret 
och består idag av 16 fritidsbostads-
tomter. Området ligger intill färjfästet 
Bräckskäret – Bergö, ca 10km från 
Molpe byacentrum och ca 20 km 
Korsnäs centrum.  I näromgivningen 
finns det mest fritidsbostäder, skogs-
områden, vägar och havet som om-
ringar ön.

Eftersom efterfrågan på fast boende 
i området ökat har det ansetts mest 
lämpligt att utreda hela området för 
fast boende som en helhet, genom en 
ändring av planen till en kommunal 
detaljplan. Byggrätten för tomterna 
skulle höjas till att motsvara övriga 
kommunala tomter. Antalet tomter 
förblir oförändrat. 

I Bräckskärsområdet finns i dagens 
läge flera tomter som fått ändrat an-
vändningsändamålet från fritidsbo-
ende till fast boende. Intresset för 
fast boende i området som helhet 
har ökat, och ytterligare tomtägare 
önskar att även deras användnings-
ändamål ska kunna ändras. 13 av de 
16 tomterna på området är bebyggda. 
Den fasta bosättningen finns i områ-
dets nordvästra del.

I samband med planläggnings-
processen uppgörs nödvändiga ut-
redningar som stöd för detaljpla-

Bräckskärets stranddetaljplan

Restaurering av Roliggropen

nen.   Naturinventering har uppgjorts 
under terrängperioden 2021. I den 
grunda viken mellan fritidstomterna 

har det muddrats kraftigt och strand-
linjen har ändrats med åren.

NTM-centralen i Södra Öster-
botten har planer på att restaurera 
Roliggropen. Roliggropen är en glo 
i naturligt tillstånd på ca 1,7 ha be-
läget i Korsnäs kyrkby på Korsnäs 
bys samfälligheters mark. Området 
hör till Natura 2000 och ingår i den 
fastställda stranddelgeneralplanen 
för Korsnäs.

Restaureringen består av borttag-
ning av vass och rötter i bäcken från 
Roliggropen. Vassen slås med lie och 
rötterna grävs med spade ur bäcken. 
Den totala sträckan av bäcken, som 
rensas, är cirka 100 meter. Efter att 
föreslagna åtgärder utförts, utvärde-
ras behovet av fortsatta åtgärder.

Projektet ingår i livsmiljöprogram-
met HELMI, vars syfte är att stärka 

den biologiska mångfalden i områ-
det. Det huvudsakliga syftet med res-
taureringen är att öka på vårlekande 
fiskars lekvandring och reproduktion.

Korsnäs bys samfälligheter är in-
tresserade av att iståndsätta området.

Tekniska nämnden har föreslagit 
att restaureringen av Roliggropen kan 
utföras i enlighet med restaurerings-
planen. Kommunstyrelse beslutade 
6.9.2021 att restaureringen kan utfö-
ras i enligt med restaureringsplanen. 

Åtgärderna kommer att förbätt-
ra vårlekande fiskars lekvandring 
och reproduktionen i Roliggropen. 
NTM-centralen i Södra Österbotten 
bör införskaffa markägarnas tillstånd 
innan restaureringsarbetena inleds.
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Undantagslov
Henrik Björkqvist och Emelie Reinilä har anhållit om 

undantagslov för att uppföra ett egnahemshus och eko-
nomibyggnad om totalt 241,2 m2 på lägenhet Norrgård 
5:164 på Bredskäret i Molpe.

Avståndet från allmän väg till byggplatsen är cir-
ka 0,9 km. Grannarna har inget att anmärka 
på ansökan. Byggnaderna ansluts till Molpe vattens 
vattenledningsnät och avloppsvattnet leds till ett mi-
nireningsverk.

Kommunstyrelsen beviljade 27.9.2021 undantagslov.
Byggplatsen uppfyller kraven för ändring av fritidsbo-
stad/-tomt till fast boende som kommunstyrelsen fastställt 
26.3.2002. Byggnaderna ansluts till Molpe vattens vatten-
ledningsnät och avloppsvattnet leds till ett minirenings-
verk.

Arvodesstadga
Fullmäktige beslutade 27.9.2021 om arvodesstadgan 

för år 2022. Arvodena bibehålls oförändrade förutom 
för valnämnderna där arvoden höjs för ordförandena 
till 130 euro och för medlemmarna till 100 euro.

Kommunala organs sammanträdesarvoden erläggs under 
tiden 1.1-31.12.2022 enligt följande:

• Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen: 60,00 €
• Nämnder, utskott, kommittéer och organ tillsatta av 

kommunstyrelsen: 50,00 €
• Kommunal nämnds sektion: 50,00 €
• För syner, förhandlingar eller andra förrättningar, som 

medlem i kommunalt organ på basen av organets beslut 
deltar i: 50,00 € 

• Kommunens representanter i samkommuner eller vid 
kommunala ombudsstämmor: 50,00 € 

• Åt medlem i vård- och omsorgsnämnden, som handhar 
förberedande och verkställande uppgifter i anslutning 
till vård och understöd: 50,00 €

• Valnämnds ordförande och ledamot; för varje (hel) val-
dag erläggs arvode enligt följande: ordförande 130,00 €, 
ledamot 100,00 €

Åt ordförande eller viceordförande som vid sammanträ-
de fungerar som ordförande erläggs sammanträdesarvode, i 
enlighet med ovan förhöjt med 50 %. Åt ordförande eller vi-
ceordförande, som för sitt uppdrag i enligt med arvodesstad-
gan erhåller särskilt årsarvode, erläggs förhöjningarna till 
den del deras sammanlagda belopp överstiger årsarvodets 
belopp.

Åt kommunfullmäktiges presidium, som deltar i kom-
munstyrelsens sammanträden, samt åt kommunstyrelsens 
ordförande, viceordförande och ledamöter, som i egenskap 
av kommunstyrelsens representanter deltar i kommunfull-
mäktiges sammanträde eller i övriga förvaltningsorgans 
sammanträden, erläggs sammanträdesarvode enligt samma 
grunder som åt vederbörande organs ledamöter.

För sammanträde, som varar längre tid än tre timmar, er-
läggs mötesarvodet förhöjt med 50 %. Åt mötets sekreterare 
erläggs sammanträdesarvode förhöjt med 50 %, såvida sär-
skilt års-, månads- eller annat arvode inte utgår för uppdra-
get.

Enligt kommunstyrelsens prövning kan ett arvode om 30 
euro erläggas för specialuppdrag, vilket en förtroendevald av 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen förordnats att 
handha.

Åt ordförande i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och 
nämnder erläggs utöver mötesarvodet ett årsarvode för ord-
förandes uppgifter enligt följande:

• Kommunfullmäktige 1500,00 €/år, eller 125,00 €/ mån
• Kommunstyrelsen 2200,00 €/år, eller 183,33 €/ mån
• Revisionsnämnden 650,00 €/år, eller 54,17 €/mån
• Vård- och omsorgsnämnden 650,00 €/år, eller 54,17 €/

mån
• Bildningsnämnden 650,00 €/år, eller 54,17 €/mån
• Tekniska nämnden 650,00 €/år, eller 54,17 €/mån
• Tillsynsnämnden 650,00 €/år, eller 54,17 €/mån.
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YLE TV 1
18.10 Sportrutan. 
20.50 Sportrutan. 

YLE TV 2
12.30 Gymnastik: VM i rytmisk 
gymnastik. DIREKT. VM i rytmisk 
gymnastik. 4-kamp. Från Kitakyushu, 
Japan. 

YLE TEEMA FEM
19.39 Sportnytt. 
19.48 Sportliv. 

MTV3
15.30 Muita urheilulajeja: Hockey 
Night Live. 
15.55 Jääkiekko: SaiPa–Kärpät. 
DIREKT. Liiga. 
18.45 Muita urheilulajeja: Hockey 
Night Live. 
19.15 Tulosruutu. 
22.25 Tulosruutu. 

10.30 Motorsport: Enduro: Gotland 
Grand National. DIREKT. Motions-
klassen. Kommentator: Johan Ejeborg. 
Expert: Anders Eriksson. 
13.00 Bäst när det gäller. 
14.00 Motorsport: Enduro: Gotland 
Grand National. DIREKT. Elitklassen. 
Från Tofta skjutfält. Kommentator: Johan 
Ejeborg. Expert: Anders Eriksson. 
17.00 Ishockey: Modo–HV71. 
DIREKT. SDHL. Kommentatorer: Peter 
Jonsson, Maria Rooth. 
18.55 Sportnytt. 
20.45 Sportnytt. 

18.50 Ishockey: Modo–HV71. 
DIREKT. SDHL. Kommentatorer: Peter 
Jonsson, Maria Rooth. 
2.45 Sportnytt. 

TV4
15.30 Ishockey: Rögle–Djurgården. 
DIREKT. SHL. Kommentatorer: Lasse 
Granqvist, Staffan Kronwall. 
19.00 Trav: V75 Direkt. DIREKT. 

11.34 Pyöräily: Binche Chimay Binche. 
Miehet. 
12.42 Essential Olympic Stories. 
12.49 ATP Uncovered. 
13.17 Tennis: ATP500. Puolivälierät. 
14.04 Tennis: ATP500. Puolivälierät. 
15.00 Tennis: ATP500. DIREKT. Väl-
ierät.Selostajana Henry Järvinen. 
17.00 Tennis: ATP500. DIREKT. Väl-
ierät.Selostajana Henry Järvinen. 
19.01 Tennis: US Open New York. 
Uusinta. Selostajina turnauksessa Arne 
Six, Arno Seiro ja Henry Järvinen, asian-
tuntijana Jarkko Nieminen. 
20.17 Tennis: US Open New York. 
Uusinta. Selostajina turnauksessa Arne 
Six, Arno Seiro ja Henry Järvinen, asian-
tuntijana Jarkko Nieminen. 
21.38 Tennis: US Open New York. 
Uusinta. Selostajina turnauksessa Arne 
Six, Arno Seiro ja Henry Järvinen, asian-
tuntijana Jarkko Nieminen. 
23.19 Moottoriurheilu: Extreme E. 

12.18 Motorsport: VM. Spanien Lopp 2 
MXGP Herrar. 
12.47 Offroadrally Extreme E. 
13.45 Motorsport: Endurance Car 
Racing: VM. DIREKT. Bahrain 6-tim-
mars, Loppet. 
18.07 Cykel: World Tour - Paris-Roubaix. 
Herrar. 
19.15 Cykel: World Tour - Paris-Roubaix. 
Damer. 
20.11 Motorsport: Endurance car 
racing: Wheels and heels. 
20.52 Snooker: British Open. Final Bri-
tish Open. 
23.55 Home of the Olympics Hall of 
Fame London 2012. 

C MORE MAX
15.25 Inside Serie A. 
15.55 Jalkapallo: Atalanta–Lazio. 
DIREKT. Serie A. 
18.00 Moottoriurheilu: SM-Rallisprint. 
18.45 PGA TOUR Golf Extra. 
18.55 Jääkiekko: Örebro–Växjö. 
DIREKT. SHL. 
21.25 AutoSpeed. 
21.45 La Liga Chronicles. 
21.55 Jalkapallo: Barcelona–Ala-
vés. DIREKT. La Liga. 

C MORE SPORT 1
15.05 Hockey Night tien päällä. 
15.30 Hockey Night Live. 
15.55 Jääkiekko: SaiPa–Kärpät. 
DIREKT. Liiga. 
18.45 Hockey Night Live. 
19.15 Full Impact. 
19.45 PGA TOUR Golf Extra. 
20.00 Golf: PGA TOUR. DIREKT. 
23.00 PGA TOUR Golf Extra. 
23.10 Jalkapallo: Sporting–Vitória 
SC. DIREKT. Portugalin Liiga. 

C MORE SPORT 2
14.25 La Liga Preview Show. 
14.55 Jalkapallo: Elche–Real Mad-
rid. DIREKT. La Liga. 
16.55 Jalkapallo: Granada–Getafe. La 
Liga. 
18.45 La Liga Chronicles. 
18.55 Jalkapallo: Verona–Juventus. 
DIREKT. Serie A. 
21.00 UEFA Champions League viikko-
makasiini. 
21.25 Red Bull läpimurto. 
21.40 Jalkapallo: Torino–Sampdo-
ria. DIREKT. Serie A. 
23.45 La Liga Chronicles. 
23.55 Moottoriurheilu: MXGP Moto-
cross. 

V SPORT GOLF
15.30 Legends tour. 
16.30 The Golf fix. 
17.00 Golf central. 
17.30 Level up golf with Alex Riggs. 
18.00 Golf: European Tour. 
22.30 The Open official films. 
23.30 Golf central. 

V SPORT HOCKEY
15.45 Ishockey: Seattle Kraken–Minne-
sota Wild. NHL. 
17.40 Ishockey: New York Rangers–
Columbus Blue Jackets. NHL. 
19.35 NHL On The Fly. 
20.00 NHL studio. 
20.35 Ishockey: Nashville Preda-
tors–New York Islanders. DIREKT. 
NHL. 
23.30 Ishockey: New York Rangers–
Columbus Blue Jackets. NHL. 
2.05 Ishockey: Toronto Maple 
Leafs–Detroit Red Wings. DIREKT. 
NHL. 
4.05 Ishockey: Vancouver 
Canucks–Edmonton Oilers. DIREKT. 
NHL. 

V SPORT JÄÄKIEKKO
14.45 Jääkiekko: Detroit Red Wings–
Florida Panthers. NHL. 
16.50 Jalkapallo: Newcastle–Chel-
sea. DIREKT. Valioliiga. 
19.00 Jääkiekko. 
20.00 Jääkiekko: NHL–studio. 
20.35 Jääkiekko: Nashville Preda-
tors–New York Islanders. DIREKT. 
NHL. 
23.35 Jääkiekko: Carolina Hurricanes–
Chicago Blackhawks. NHL. 
2.05 Jääkiekko: Boston Bruins–Flo-
rida Panthers. DIREKT. NHL. 
4.05 Jääkiekko: Calgary Flames–
Philadelphia Flyers. DIREKT. NHL. 

V SPORT JALKAPALLO
14.25 Jalkapallo: Leicester–Arse-
nal. DIREKT. Valioliiga. 
16.25 Jalkapallo. 
16.55 Jalkapallo: Liverpool–Brigh-
ton. DIREKT. Valioliiga. 
18.55 Jalkapallo. 
19.20 Jalkapallo: Tottenham–Man-
chester United. DIREKT. Valioliiga. 
21.25 Jalkapallo: Valioliiga. 
21.55 Jalkapallo: Reading–Bourne-
mouth. DIREKT. EFL Championship. 
3.05 Jääkiekko: Colorado Avalan-
che–Minnesota Wild. DIREKT. NHL. 

V SPORT URHEILU
14.25 Jalkapallo: Fulham–West 
Bromwich. DIREKT. EFL Champion-
ship. 
16.25 Jalkapallo: Leverkusen–
Wolfsburg. DIREKT. Bundesliiga. 
18.45 Jalkapallo: Bundesliiga. 
19.20 Jalkapallo: Eintracht Frank-
furt–RB Leipzig. DIREKT. Bundesliiga. 
21.30 Trans World Sport. 
22.30 NFL Gameday. 
23.05 Jääkiekko: Los Angeles 
Kings–Montreal Canadiens. 
DIREKT. NHL. 
3.00 Baseball: MLB World Series. 
DIREKT. MLB World Series. 

LÖRDAG
sport i tv i dag

Ab Gamlakarleby Auktionskammare meddelar
MILITARIAAUKTION 4.12.2021.

Vi tar emot gamla vapen(t.ex. lodbössor, Graftongevär),svärd,
bajonetter och knivar, krigsmedaljer samt övriga föremål angående krigs- 

historia, jakt och sjöfart. Tveka inte att kontakta oss, vi betjänar på svenska.
Mäklare Raul Pohjonen 044 913 82 84 Folkskolegatan 1 Karleby  

Söker du jobb?
Kolla jobben.fi

SÄLJES

Läsarbörsen
Vasabladet • Österbottens Tidning • Syd-Österbotten

Svenska österbottens största fyndtorg för privatper-
soner. Annonserna kan lämnas in och betalas dygnet 
runt via Annonsbutiken på tidningarnas webbplatser. 

vasabladet.fi
ot.fi
sydin.fi

Tömningsförsäljning av grundre-
nov. hushållsmaskiner: tvättmaski-
ner, frysar, elspisar, diskmaskiner, 
kyl/frys. Garanti. Tel 0400-761 242.

Bortsprungen hankatt sökes. Mi-
ni hittar inte hem utan din hjälp.
Sett honom ring 050 5694560.

Uthyres 2 r+kv. 44,7 m2. Rådhusg.
12-14. Centr. o. lugnt ställe. Källar-
förråd o. bilpl. H. 620 € + vatten o.
bilplats. Eget elavtal. 050-5615835.

KUNGÖRELSER
• jobb för livet

Malax – en utmärkt plats!

 

INFLUENSAVACCINATIONER 2021
Vaccinationerna är avgiftsfria för:
• alla som fyllt 65 år
• personer som tillhör riskgrupper på grund av sjukdom 
   eller behandling
• gravida kvinnor
• barn under 7 år
• personer som inleder militärtjänst
• social- och hälsovårdspersonal samt personal 
   inom läkemedelsförsörjningen
Enligt förordningen kan det avgiftsfria influensavaccinet, 
som hör till det nationella vaccinationsprogrammet, ges till 
personer som
• regelbundet är i kontakt med en person som är speciellt 
   utsatt för allvarlig influensa
• regelbundet är i kontakt med en person som är utsatt 
   för allvarlig influensa men inte kan skyddas med 
   influensavaccin
Med regelbunden närkontakt avses en situation där perso-
nen i fråga bor i samma lägenhet eller flera gånger i veckan 
är i närkontakt med personen som skall skyddas.
Influensavaccinering i Malax och Korsnäs
I Malax och Korsnäs ordnas influensavaccineringen med 
tidsbokning. Tidsbokningen öppnar 1.11.2021. Du kan 
kontakta oss på tfn 040 650 7978 må-to kl. 8–12 och fre kl. 
9–12. Vaccinationerna ges i Malax vid Dankas, Köpingsvä-
gen 10 samt på Korsnäs hälsogård.
Gravida och barnfamiljer kontaktar sin egen rådgivning för 
att boka en tid för influensavaccination.
Hemsjukvården erbjuder vaccin åt sina inskrivna klienter. 
Klienter på boenden erbjuds också vaccin på sin enhet.
När du får influensavaccin kan du även få första, andra eller 
tredje dosen coronavaccin under samma besök.
-----------------------------------
Tredje dosen av coronavaccin
Vi ringer upp alla Malaxbor och Korsnäsbor som är 80 år 
och äldre och som har fått andra dosen coronavaccin. Per-
soner under 80 år kontaktar oss för att boka tredje vaccindo-
sen på tfn 040 650 7978 må-to kl. 8–12 och fre kl. 9–12.
Följande grupper rekommenderas en tredje dos coronavac-
cin, när det gått minst 6 månader sedan dos 2:
• personer över 60 år
• boende på institutioner och vårdhem
• riskgrupp 1 och 2
• personer 12 år fyllda med allvarlig immunbrist 
   till följd av sjukdom eller behandling
• personer som fick sina två första vaccinationer i början 
   av 2021 inom en dosintervall på mindre än sex veckor
Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar rekommen-
deras en tredje dos coronavaccin, när det gått minst 2 
månader sedan dos 2.

Valmet 405T -87. 8700H. Mo-
dern Stoll last -13 skopa. Pris
18900 C inkl moms, även byte.
Tel 0500165690

Valmet 8100T -96 13473H.
Frontlyft + frontkraftuttag. Pris
26.000 C inkl moms, även byte.
Tel 0500165690

Hogia Ferry Systems söker till kontoret i Vasa en

SOFTWARE DEVELOPER
Skanna QR-koden för att läsa mer om tjänsten samt 
skicka in din ansökan

Eller gå till hogia.varbi.com för att se alla våra lediga 
tjänster.

Ansök senast 31 oktober 2021. Har du frågor, 
kontakta Christoffer Smeds (Utvecklingschef), 
christoffer.smeds@hogia.fi eller 050 444 2882.

@BookitHogia               ferryexciting

Läs mer om oss och våra kunder på www.hogiaferrysystems.com

SÄLJES

Uthyres 3 r, k och balkong, 74 
m2 i Smedsby centrum. Ledig. 
Ring 050-520 3335.

Citroen Xsara Break 1,6. Årsm
2000, körd 108tkm. S&V däck,
välhållen, besikt 9/21. 2200C.
Replot, 044 3222019

Gravstenar med årtiondens kun-
nande, remont o. förgyllning av
gamla stenar. Bjarne Östman, Ös-
terbotten. Tel. 0400 663 573

Vi hämtar skrotbilar, -metall etc
och levererar det till auktoriserad
mottagare. Även fordonets skrot-
ningsintyg. Tel. 040 7710259.

DIVERSE

AUKTIONER

JNT aktiebrev köpes för 1700 C.
Ring/sms:a 0505425839.

KÖP INTE DÄCK!
Fråga oss först.

Även bilservice och hjulinställningar.
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Nu i Stenhaga: 

Glimmergränd 3, Vasa
06-317 0508
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Korsnäs 0500-930780 www.cellpac.net

GARMIN & TRACKER
Hundpejlarbatterier

Läs!
vbl.fi 

Beställ genast! 02 2590 200

SVARTA NOVEMBER
Tiotals

kvalitetsprodukter! 
T.o.m. till mindre än

halva priset! Utförsäljn! 
2-kvalitet.  m.m.

Badtunna 698 • Värmepump 
399 • Katamaran 999 • Stock-

stomme 2950 • Bastukåta 
2999 • Tunnbastu 1498 •

Braskamin 1598
Se och köp 

nu!

KÖPES

Malax-Korsnäs HVC informerar
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Årets företagarpris går till famil-
jeföretaget Meris Teamwork, som 
drivs av Meris Bilajac. Meris Bila-
jac är en nyfinländare, som grundat 
eget företag och skapat arbete åt sig 
och sin familj plus några till. 

Företaget grundades 2009 i Ytter-
mark, Närpes där Meris bodde under 
den första tiden i Finland. Han och 
hans familj kom till Finland från Bos-
nien 2007. Några av er kanske kom i 
kontakt med honom redan 2007, då 
han jobbade tillsammans med Peter 
Lundén i hans företag Big Help i Tak-
lax. Det var erfarenheterna därifrån, 
som gjorde att han startade eget. 

Fastighetsskötsel
Verksamheten i Yttermark tog inte 

riktigt fart, så när han fick förfrågan 
från Korsnäs kommun om intresset 
att börja ta hand om en del av kom-
munens fastighetsskötsel 2011, var 
beslutet enkelt. Han flyttade familjen 
och företaget till Korsnäs och sedan 
dess har verksamheten växt och ut-
vecklats.

- Det första uppdraget i Korsnäs var 
att sköta om Sale Korsnäs gårdsplan, 
berättar Meris.

Sedan blev har det blivit kommu-
nens fastigheter, Dermoshops om-
råden och många andra privata och 
företagsfastigheter. 

Fastighetsskötsel är företaget hu-

Årets företag i Korsnäs 2020 – Fma Meris Teamwork
Korandet av årets företagare i Korsnäs 2020 har uppskjutits pga coronapandemin. Prisceremonin sker därför på 

Korsnäs företagares höstmöte den 9 november 2021. 

vudsakliga bransch. I det uppdraget 
uppgår allt från gräsklippning på 
sommaren, snöröjning på vintern 
och varierande typer av fastighetsun-
derhåll.

Att ha välskött utrustning och mo-
derna maskiner är viktigt för Meris. 
Han tar väl hand om alla maskiner 
som han använder. 

- Skicket på utrustningen visar vil-
ken företagare man är, hävdar Meris.

- En företagare med välvårdade 
maskiner visar att företagaren månar 
om sitt arbete och är seriös. Dessut-
om håller välskötta maskiner mycket 
längre när man tar hand om och un-
derhåller dem regelbundet.

Meris är hela tiden intresserad av 
att skaffa ny utrustning, som göra 
jobbet bättre och effektivare. Ofta 
växer företagets tjänsteutbud genom 
att kunderna kommer med nya be-
hov och förfrågningar, varefter Meris 
försöker hitta en vettig lösning för att 
lösa uppdraget. 

Mångsidig verksamhet
Genom åren har verksamheten 

utvidgats med städtjänster, maski-
nuthyrning, målning av hus och tak, 
fönster-, tak- och fasadtvättning, 
trädfällning och slyröjning. Sedan 
några år tillbaka hyr företaget in sig 
i fd KKC i kyrkbyn och har där till-
gång till varma och välfungerande 
företagsutrymmen. Företaget tog 
även över den biltvätt som startats i 
fastigheten några år tidigare och kan 
numera även erbjuda biltvätt och 
däckbyten. 

Meris håller hela tiden ögonen öpp-
na för nya uppdrag. I huvudsak job-
bar företaget inom Korsnäs kommun, 
men med tiden har verksamheten 
medfört olika uppdrag mellan Vasa 
och Närpes.  

- Arbete finns hur mycket som 
helst, menar han.

- Ett gott och välgjort arbete leder 
ofta till nya uppdrag. Det gäller att 
sköta om sina uppdrag och fastighe-
ter, som om det vore ens egna. Då blir 
slutresultatet det rätta.

Företagsklimatet är bra i Korsnäs. 
Företagarna samarbetar och hjälper 
varandra. Invånarna är tacksamma 
och vågar fråga om alla typer av hjälp.

- Jag försöker ställa upp på det mes-
ta bara jag hinner, förklarar Meris.

- Och när jag inte hinner, försöker 
jag hitta någon annan som kan. Sam-
tidigt vill jag inte åta mig uppgifter, 
som jag inte behärskar. Man ska fo-
kusera på det man kan bäst och göra 
det så bra som möjligt. 

Meris Bilajac tackar Korsnäs företa-
gare för utmärkelsen och tackar även 
alla kunder som genom åren skapat 
förutsättningar för företaget att verka 
och trivas i Korsnäs.

Text och foto: Kenth Nedergård
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Korsnäs företagares pris till årets 
nyföretagare 2020 går till två per-
soner, som omvandlat sin hobby till 
en framgångsrik kommersiell verk-
samhet. Våren 2020 skaffade företa-
garparet Joakim Nygård och Maria 
Stenbacka i Molpe en ny typ av far-
kost för våra farvatten – en ribbåt, 
som är gjord för snabba utfärder på 
vattnet.

Nu har företaget i två års tid erbju-
dit längre och kortare utfärder till oli-
ka destinationer runt om i Kvarkens 
skärgård. West Coast Rib Charter är 
det första företaget i Österbotten, som 
erbjuder båtutflykter med en ribbåt 
för tolv personer. 

Ribbåten är den enda i sitt slag i 
Österbotten och kunderna kommer 
från hela landet. De mest långväga 
gästerna har varit från Helsingfors 
och Ingå, men i huvudsak från den 
österbottniska kusten mellan Kristi-
nestad och Karleby. Den äldsta kun-
den har varit över 85 år och även barn 
kan komma med, bara de är tillräck-
ligt långa. 

Hydrokopter förlänger säsongen
Senaste vinter gjorde företaget en 

till nyanskaffning och hämtade hem 
en splitterny hydrokopter från Ryss-
land. Därmed kan företaget i prak-
tiken erbjuda verksamhet året runt. 
Ribbåten går att använda från tidig 
vår till sen höst, ja ända in till julti-
der. Hydrokoptern går att köra under 
vinter och menförestider, men man 
använder den även för utfärder som-
martid till grunda och steniga områ-
den och besöksmål, vilket det finns 
gott om i Kvarkens världsarvskärgård.

- Vi erbjuder upplevelser och an-
passar utfärderna beroende på kun-
den, berättar Maria.

- Under vårarna och höstarna har 
vi en hel del företagsgrupper, medan 
sommaren fylls av enskilda grupper, 
kompisgäng, familjer, släkt och vän-
ner, födelsedagar, svensexor osv. 

Både Joakim och Maria har lång 
erfarenhet av båtliv och sjöräddning 
och genom sitt företag kan de kombi-

Årets nyföretagare i Korsnäs 2020

nera sitt intresse med en kommersiell 
verksamhet.

- Det här en dröm, som gått i upp-
fyllelse efter många år på sjön, berät-
tar Joakim förnöjt när vi sitter i det 
nya hemmet på Märskat med utsikt 
mot Halsön. 

Kontinuerlig produktutveckling
Företaget vill hela tiden utveck-

las och utveckla nya produkter in-
för varje säsong. I somras ordnades 
skattjakter till Lillgrynnon med hy-
drokoptern och paket med utfärder 
till Lisas grynnon och Escape room 
vid Korsnäs gruvan.  Förra hösten 
ordnade man lillajulskryssningar till 
Bockören och i höst kommer man att 
även erbjuda lillajulskryssningar till 
Bergö, Åminne och Molpehällorna.  

Populärast i sommar har varit turen 
”Bergö Runt”, som är lämpligt lång 
och varierande. Strömmingsbådan är 
den populäraste destinationen. Hela 
sommaren var fullbokad och vissa 
dagar hann man till och med köra tre 
bokade turer under en och samma 
dag!

Hemmahamnen är fortsättningsvis 
Molpe, där företaget har en bra bryg-
ga och bastu och mötesutrymmen i 
bastun Stormlyktan.   

Företagssamarbete
Företagarna lyfter fram nyttan av  

samarbete med andra företag i närre-
gionen.

- Tillsammans med andra företag i 
Molpe- och Korsnäsområdet kan vi 
erbjuda många varierande; kortare 
och längre upplevelser åt våra kunder, 
framhåller Maria.

Verksamheten har stabiliserats och 
erbjuder heltidsarbete åt Maria. Joa-
kim är fullt engagerad och har trappat 
ner på uppdragen i skogen och under 
högsäsong erbjuder man arbete åt yt-
terligare två personer. 

- Kryssningarna är den synliga och 
roligaste delen av verksamheten, på-
pekar Joakim. 

Men därutöver medför verksam-
heten massor av förberedelser, un-
derhåll, omskötsel, administration, 
försäljning och marknadsföring. Och 
allt ska skötas för att slutresultatet ska 
bli lyckat.

Text: Kenth Nedergård
Foto: Valeria Kayava, privat

Maria Stenbacka och Joakim 
Nygård på Lillgrynnon i somras.

Företaget skaffade en ny hydro-
kopter från Ryssland förra vintern. 

Den kan användas året runt.
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Korsnäsföretaget Dermoshop fick 25.9.2021 Företa-
garna i Finlands riksomfattande företagarpris på de 
nationella företagardagarna i Jyväskylä. 

Bland motiveringarna till priset kan man läsa att Der-
moshop är en föregångare inom e-handel. Dermoshop, 
som specialiserat sig på hudvård och kosmetika, har lyck-
ats uppnå två prestationer, som många andra företag kan 
vara avundsjuka på: en framgångsrik webbutik och ett 
välkänt konsumentvarumärke. 

– Det här är en fin uppskattning, säger Henry Backlund, 
grundare och styrelseordförande för Dermoshop.

Dermoshop grundades 1983 och huvudfokus, sedan 
över 30 år tillbaka, är hudvård. Företagets starka varu-
märke Dermosil och en framgångsrik webbshop utgör 
grundpelarna.

– Dermoshop är en pionjär när det gäller webbshoppen, 
som redan funnit 25 år, säger Suvi Markko, vd för Der-
moshop.

Företaget har gjort stora investeringar i sin webbshop. 
Så sent som i julas investerade bolaget även i en ny tvålfa-
brik i Korsnäs, där huvudkontoret finns.

Idag finns mer än 400 olika produkter i webbutikens 
urval. Dermoshop har dotterbolag i Sverige, Estland och 
Ryssland och huvudkontoret i Korsnäs.

Årets nationella företagarpris 
till Dermoshop i Korsnäs 

Kommunens gratulation
Korsnäs kommun uppvaktade företaget på hemmaplan. 

Korsnäs kommundirektör Christina Båssar var bland de 
första att gratulera Dermoshops representanter till den 
fina bedriften.

– Företagarandan är stark i Korsnäs och vi är stolta över 
att ha företag som Dermoshop i kommunen, säger Chris-
tina Båssar.

Dermoshops stöd från hembygden är starkt, inte minst 
genom lokalföreningen Korsnäs Företagare, där Der-
moshop är medlem. Göran Östberg, ordförande för 
Korsnäs Företagare, gratulerar hjärtligt.

– Vi är stolta över att få ha medlemmar som Dermoshop, 
säger Göran Östberg.

Det prestigefyllda priset delades ut åt fyra privatägda 
företag på de nationella företagardagarna i Jyväskylä 24-
25.9.2021.

Korsnäs kommun arbetar aktivt för att skapa en före-
tagarvänlig kommun och här finns en lång tradition av 
företagande.

Korsnäs kommun gratulerar Dermoshop till den fina 
utmärkelsen!

Dermoshops vd Suvi Markko och styrelseordförande Henry Backlund uppvaktas av Korsnäs Företagares 
ordförande Göran Östberg och kommundirektör Christina Båssar.

Foto: Peter Stolpe
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I bästa fall är bokföringsbyråns hjälp guld värd för 
en företagare och särskilt för en ny företagare. 
Bokföringsbyrån kan bland annat utföra före-
tagets redovisnings- och andra ekonomiförvalt-
ningsuppgifter, så det är inte sak samma vilken 
bokföringsbyrå man väljer för sitt företag. I den 
här texten tipsar våra företagsrådgivare om vad 
man borde ta i beaktande när man väljer en bok-
föringsbyrå. 

Välj en byrå baserat på ditt företags behov
Som din egen bokföringsbyrå bör du välja ett företag 
med en bokförare med vem du kommer bra överens och 
som förstår affärsverksamheten i fråga. Storleken på en 
bokföringsbyrå gör liten skillnad, även om bokförings-
byråer av olika storlek har sina egna fördelar. Du kan 
få mer personlig service från en liten bokföringsbyrå, 
medan ett stort kontor kan ha mer resurser när det 
gäller extra tjänster och verktyg.
När du väljer en bokföringsbyrå, bör du tänka på dina 
egna och ditt företags behov – behöver du digitala verk-
tyg eller molntjänster, till exempel för att hålla reda på 
företagets finansiella angelägenheter? Vill du hantera 
kundens fakturering själv, eller sköter bokföringsbyrån 
även det? Räcker det att bara hantera lagstadgad redo-
visning, eller behöver du finansierings- eller administra-
tiva tjänster eller ekonomirådgivning?
– Mångsidiga tjänster och program höjer prislappen, 
men outsourcing av redovisningen är värt att tänka på 
i första hand som en investering snarare än en utgifts-
post. Elektronisk redovisning och möjligheten till konti-
nuerlig övervakning, till exempel, minskar möjligheten 
till obehagliga överraskningar, säger Tommi Virkama, 
direktör för Nyföretagscentrum Startia.

– Det är dock viktigt att vara medveten om att ditt 
ansvar för ditt egna företags affärer inte kan läggas ut 
på en bokföringsbyrå. Den hanterar lagstadgade skatter 
och avgifter, men du måste också själv veta hur man 
tolkar siffrorna. Företagaren undertecknar till exempel 
bokslutet och ansvarar för den rättsliga karaktären av 
det, så företagaren själv också bör vara intresserad av 
ekonomin, fortsätter Virkama.

Det är värt att lägga ut bokföringen till en expert
– Många av de saker som ingår i bokföringen är som om 
man skulle titta i backspegeln – man hanterar saker som 
redan har hänt. En bra bokförare kan dock också förutse 
och bedöma framtidsutsikterna. I bästa fall kan företa-
garen tillsammans med bokföraren göra olika prognoser 
och få värdefulla råd av hen, säger VASEKs företagsrådgi-
vare Tuija Räihä-Pundars.
Varje företag är enligt lag skyldigt att ta hand om redo-
visning, och oavsett vilken typ av företag det är fråga 
om, rekommenderas det att bokföringen läggs ut till en 
expert. En företagare som bedriver enkel och småskalig 
verksamhet kan göra det själv också, men all den tid 
man spenderar på bokföring är borta från företagets 
verksamhet eller företagarens fritid.
– Den största fördelen med outsourcing av bokföringen 
är att företagaren kan ägna sin tid åt sitt eget företag – 
man kan förbättra tjänster, produkter eller försäljning 
eller söka nya kunder. All den tid du lägger i bokföringen 
är borta från företagets utvecklingsarbete, påminner 
Virkama om.
Boka tid till avgiftsfri företagsrådgivning på www.vasek.
fi. 

Det går inte att lägga ut företagarens Det går inte att lägga ut företagarens 
ansvar för företagets ekonomi ansvar för företagets ekonomi 
– Bokföringsbyrås hjälp är guld värd– Bokföringsbyrås hjälp är guld värd
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Caruso. Detta år blev placeringarna 
omsvängda eftersom Louise och 
Wonderful Surprice var lite snabb-
are än Emma och Elvis Caruso i 
omhoppningen. 7 ekipage deltog i 
juniorernas klubbmästerskap.
Juniorvinnaren i hoppning Louise 
Palmroos och Wonderful Surprise, 
tvåan Emma Långström med Elvis 
Caruso (sitter på Kingston FS på 
fotot) samt trean Linnéa Andtsjö och 
Taurangas

Bland seniorerna blev Jessica Små-
fisk och Musse vinnare av vand-
ringspokalen, 4 ekipage tävlade om 
titeln.

Resultaten finns på Väst-
kustryttarnas hemsida 

www.vkr.fi
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Föreningen ordnade även i år 
Korsnäs-Cupen där deltagarna 
kan tävla i tre olika klasser 
beroende på vilken höjd man 
hoppar.
Mini-Cupen på höjden 30-40 cm 
vanns av Melissa Forsén och Elvis 
Caruso som samlade 22 poäng 
under de fyra deltävlingarna. 

Maxi-Cupen 50-60 cm vanns av 
Louise Palmroos och Wonderful 
Surprise som fick 30 poäng, detta 
ekipage vann även Super-Cupen 
70-90 cm med 28 poäng. 

Dressyrmästerskapet
Dressyrmästerskapet avgjordes 
tisdagen den 21 september med 
Sophia Backlund-Malakouti som 
domare.
Kampen mellan juniorerna blev en 
jämn historia. Årets klubbmästare 
blev slutligen Anna-Stina Öling och 
Axells Picasso som samlade ihop 
118,5 poäng. 7 ekipage deltog i 
juniormästerskapet.
Bland de 4 seniorerna gick titeln 

Västkustryttarnas tävlingssäsong

Louise Palmroos och Wonderful 
Surprise som vann både Maxi-
Cup och Super-Cup

som årets klubbmästare till Piritta 
Hultholm och Olympic Joy med 
170,5 poäng. 

Klubbmästerskap
Årets klubbmästerskap i hoppning 
ordnades lördagen den 2 oktober. 
Tävlingen inleddes med en käpp-
hästklass som igen lockade många 
ekipage i olika åldrar som hoppade 
hinder på höjder mellan 40 cm – 90 
cm tillsammans med sina käpphäs-
tar. Alla deltagare fick en fin rosett 
för sin prestation. 

Bland juniorerna blev det även i år 
en match om segern mellan fjol-
årets vinnare Emma Långström 
och Louise Palmroos som ifjol 
båda två tävlade med ponnyn Elvis 

Seniorvinnaren Jessica Småfisk 
och Musse samt tvåan Jenny 
Långström och Kingston FS.

Juniorvinnaren i hoppning Louise 
Palmroos och Wonderful Sur-
prise, tvåan Emma Långström 
med Elvis Caruso (sitter på Kings-
ton FS på fotot) samt trean Linnéa 
Andtsjö och Taurangas

Några av juniorerna som deltog i käpphästklassen och bomklassen.

Melissa och Elvis Caruso vinnare 
av Mini-Cup
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Ladutimrings- och vasstaksprojekt
Den gamla ladan har under 
hösten restaurerats på musei-
området. En kurs i ladutimring 
ordnades av Malax-Korsnäs 
medborgarinstitut under ledning 
av kurslärare Torleif Westerholm. 
Kursen inleddes 25-26 september 
med drygt 10 kursdeltagare och 
har fortsatt flera veckoslut efter 
varann för att få ladan färdigt 
monterad.

Det nya vasstaket sätts upp på veckoslutet 30-31 
oktober.
Från föreningens sida har Guy Kronqvist, Mats Ståhl, 
Jan-Erik Ravals, Bjarne Ismark, Pontus Westmalm, 
Janne Heikkilä, Ulf Lindh och Bengt Nybjörk delta-
git i arbetet. Dessutom har flera privatpersoner från 
Molpe, Korsnäs och Malax deltagit i kursen. Fören-
ingen har bjudit talkoarbetarna på lunch och eftermid-
dagskaffe med hembakt. Följande kvinnor har deltagit 
i talkoarbetet med att koka kött-, korv eller fisksoppa 
samt bakat kakor, munkar och bullar till eftermiddags-
kaffet: Maggi Haga, Benita Bernas, Christina Ravals, 
Doris Stenholm och Anita Ismark.

Styrelsen framför ett stort tack till alla dem som 
med tid och talkokrafter deltagit i byggprojektet.

Rapport om verksamheten på museiområdet

Stöd vårt hembygdsarbete!
Den som vill stöda föreningens arbete med att bevara 
museiområdet och dess värdefulla kulturhistoriska 
byggnader får gärna bli understödande medlem. Det 
finns information om föreningens kulturarbete på hemsi-
dan www.prastgardsmuseet.hembygd.fi
En medlemsförmån är den intressanta tidningen 
HEMBYGDEN som ges ut av Finlands svenska hem-
bygdsförbund. Medlem blir man genom att  betala 
medlemsavgiften direkt till föreningens konto i Korsnäs 
Andelsbank FI65 5552 2550 0073 37. Medlemsavgiften 
för år 2021 är 10 euro.

Stämningsfull miljö
Prästgårdsmuséet erbjuder en stämningsfull miljö. 
Muséet kan hyras för olika familjehögtider. 
Ta kontakt med Anita Ismark per telefon 050-5181949 
eller per e-post anita.ismark@gmail.com

Marknad och julpyssel  
för hela familjen på lillajulafton
Lördagen den 27 november kl 11 har vi julpyssel för 
hela familjen i Prästgårdsmuseet. 
Vi klipper och klistrar och gör julprydnader. Ledare för 
evenemanget är pensionerade förskoleläraren Else 
Lundvall. I köket kan vi baka bullar och pepparkakor. 
Utomhus är det marknad med försäljning av dörrkran-
sar, bakverk och andra produkter. 
Välkomna!

Donationer
Ett stort tack för bok- och fotodonationer riktas till Lars-
Erik och Carina Mannfolk.

Text och foto Anita Ismark
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Korsnäsnejdens pensionärer r.f. har under våren un-
dersökt möjligheterna att anlägga spelbanor för bou-
lespel i kommunen och vi har gjort flera studiebesök. 
Vi kom fram till att Waterloo-området med servicehus 
och parkeringsplats är lämpligt och lättillgängligt. 

Intresset för utomhusaktiviteter har på senare tid ökat 
bl.a för vandringsleder, motionstrappor, boule och fris-
beegolf. Boulebanor  börjar finnas i ett flertal kommu-
ner. Boule kan spelas av alla, unga och gamla. Föreningen 
har anhållit om lov av de aktiva föreningarna på Water-
loo-området att få anlägga en boulebana på området, med 
grusyta bredvid  parkeringsplatsen.

Föreningen har hittills fått sammanlagt 1.748,40 euro 
i bidrag för byggande av en boulebana. Korsnäs samfäll-
igheter har bidragit med 600 euro, Malax Handelsslags 

stiftelse med 848,40 euro och Stiftelsen för svensk pensio-
närsverksamhet med 300 euro.

Ansökningar om bidrag har även inlämnats till Korsnäs 
kommun, Molpe samfälligheter och Harrström-Taklax 
samfälligheter.

Kostnader hittills för grävarbeten och grusleveranser 
uppgår totalt till 2.537,11 euro. Därtill kommer kostnader 
för ribbor eller stolpar för att avgränsa banorna, stolpar 
runt banan och en skylt med namn på alla dem som gett 
bidrag till boulebaneprojektet. Totalkostnaden uppgår i 
runda tal till ca 3.500-4.000 euro. Vi tackar bidragsgivar-
na och fler bidrag för projektet tas emot med tacksamhet.

Boulebanan får användas av boulespelare i alla åldrar! 
Välkomna! 

Text och foto Anita Ismark

Boulebanan på Waterloo friluftsområde

Besökskarta för Lärknäs
Glädjen var stor när vi kunde ta i bruk skede 1 av 
nybyggda/nyrenoverade Lärknäs serviceboende den 
15.10.2021. Ännu kvarstår renovering av en del och 
rivning av gamla Lärknäs. 
Tills allt är klart och vi kan börja använda huvudin-
gången, måste man gå IN VIA TERRASSEN vid inner-
gården när man kommer på besök. Kartan visar var 
man parkerar och hur man hittar. 
Ring på klockan vid terrassdörren så kommer per-
sonalen och släpper in er. Man kan också kontakta 
personalen på tel.nr 050-4210 980, vissa störningar 
i telefonförbindelserna förekommer, men detta 
kommer att åtgärdas. 
Vi hoppas på förståelse för de tillfälliga arrange-
mangen och ser fram emot att få tillgång till hela 
huset så småningom. 
Välkommen!
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SLUT PÅ SÄSONGEN 2021

Juniorerna i Korsnäs FF vill rikta ett stort tack till alla sponsorer som bidrog till våra nya tränings-
jackor: LM-systemet, Korsnäs Jobbtjänst, SpaDealers, Bröderna Vestberg, BN-Rör, Korsnäs Andels-
bank, Korsnäs Handelsträdgård, Hultholm, Tom’s Rör, Fredrik Sten och Br. Bäcklund.

Tack från juniorfotbollen i Korsnäs! 

Herrfotbollen fick ett lyckat slut. Andra laget 
slutade 6 i division sex övre slutspel, men bara 4 
poäng från avancemang till femman.

Första laget vann nedre slutspelet i division tre 
med fyra poäng till tvåan, så nästa år spelas 
också division tre fotboll på Korsnäs Arena. 
Enligt de senaste uppgifterna stiger inget lag till 
tvåan från vår division tre zon. GBK från Karleby 
faller till trean, så där får vi en ny bekantskap. 
Både Sporting Kristina och Kaskö IK faller till 
fyran tillsammans med Lapuan Virkiä, så Korsnäs 
FF blir nästa år det enda laget från de sydligaste 
delarna av distriktet. Från fyran stiger i stället 
Esse IK och SJK-j. I nästa års division tre spelar 
därmed fem lag från Nykarleby- Karleby områ-
det( KPV/Akat., GBK, IK Myran, Esse IK, NIK), 
fyra lag från Vasa (SIF, FC Kiisto, VPV, VPS/

Akat.), Norrvalla FF, SJK-j och 
Korsnäs FF.

Under hösten och vintern är det 
som vanligt prioritering på att få 
in pengar till föreningskassan. 
Julkalendern kommer till försäljning i november 
Dessutom har vi ett eget höstlotteri på gång. En 
medlemsavgiftsblankett har också delats ut i 
postlådorna, så vi hoppas att så många som möj-
ligt betalar. Medlemsavgiften är 10,- euro, men 
det är också möjligt att betala in valfri summa. 
Kontonumret är FI38 5552 1140 0008 85. Pengar 
behövs i föreningen, där det egna penninganskaf-
fandet står för största delen av inkomstbudgeten. 
Jag vill också passa på och tacka alla flitiga per-
soner som har planterat skog för föreningen. Ni är 
guld värda.

Börje Maars
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KORSNÄSKORSNÄS
På gång iPå gång i

Bukettens Julbasar 
Lördagen 20.11.2021 

kl.13-16 Ute på gården.
Skylvägen 2, Korsnäs 

• Försäljning av Julkransar, Stickat m.m.
• Lotteri
• Försäljning av grillkorv, kaffe med dopp

och glögg.

Välkommen! 

Lillajul på

hembygdsmuseet

L Ö R D A G E N  D E N  2 7  N O V E M B E R  K L .  1 1 - 1 4  

GRATIS  MARKNADSPLATSER .  BOKA  PLATS  PER  EPOST

CHRISTINA .MANNFOLK@NETIKKA .FI  ELLER  TEL  050  3519488

M E D  J U L M A R K N A D  P Å
G Å R D S T U N E T

ARR. KORSNÄS HEMBYGDSFÖRENING RF 

AUKTION
till förmån för

MOLPE BYKYRKA
torsdag den 18 nov. 2021

kl. 18.30 i Bykyrkan

Servering
Gåvor emottages med 

tacksamhet

Arr. Molpe Bönehusförening

Äntligen dags för årets mysigaste kväll

Julöppning i Smidjon
(vid Molpe Marthagård)
Fredag 26.11 kl. 18-20

•	Marthornas populära snabblotteri 
•	Strand-Mölle bjuder på glögg och peppar-

kaka
•	Molpe Hem & Skola säljer ägg (30 st/flak) 

samt tar upp beställningar av potatis (10 kg 
säck) och morötter (3 kg påse) 

•	If Fyren tar upp beställningar av fisk, röror 
och inläggningar till julbordet

Välkommen med i trevlig samvaro, njut av Välkommen med i trevlig samvaro, njut av 
Mölles goda glögg och stöd föreningslivetMölles goda glögg och stöd föreningslivet

Arr: Molpe Marthaförening rf
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Meny med Andreas Nylind som kock:Meny med Andreas Nylind som kock:
• • Krämig ostsoppa med trattkantarell cremé Krämig ostsoppa med trattkantarell cremé 

och knaperstekt baconoch knaperstekt bacon
• • Kalkonfilé med tranbärssås, örtkryddad pota-Kalkonfilé med tranbärssås, örtkryddad pota-

tis och rostade rotsakertis och rostade rotsaker
• • Vaniljpannacotta med glöggmarinerade bärVaniljpannacotta med glöggmarinerade bär

Trevligt program med sång och musik av Trevligt program med sång och musik av 

Thomas Enroth och Helene NybergThomas Enroth och Helene Nyberg
Anmäl er till julfesten senast 1.12.2021 till Anna-Anmäl er till julfesten senast 1.12.2021 till Anna-
Lena Kronqvist tel. 040-7565597Lena Kronqvist tel. 040-7565597
Middagen kostar 28 euro per person.Middagen kostar 28 euro per person.
Välkomna!Välkomna!

Korsnäsnejdens Pensionärer rfKorsnäsnejdens Pensionärer rf

JULFEST PÅ KORSNÄSGÅRDENJULFEST PÅ KORSNÄSGÅRDEN
Lördag 11.12.2021 kl 17.00Lördag 11.12.2021 kl 17.00
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Sydösterbottens hörselförenings rf 

JULFEST FÖR MEDLEMMARNA
Fredag 3 december kl 17.00 i Majbo, Åbackvägen 4 i 
Dagsmark.

Programmet innehåller sång- och musikprogram, 
julbock, tal av pastor Tom Riska.
Ta med en liten julklapp.
Anmälan senast 22.11 till Iris 044-0224388
Middag 20 euro/person. Buss med start från Korsnäs 
ca 10 euro/person

Välkomna!

Styrelsen

Lärknäs köket TACKAR för frukt, bär och älgkött 
som vi fått under hösten. Maträtter, efterrätter, 

sylt och saft gjorda på lokala råvaror är en extra 
guldkant för våra äldre. 

Tusen Tack!
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Stipendieansökan till Stipendieansökan till 

Korsnäs Lions Club UngdomsfondKorsnäs Lions Club Ungdomsfond
Kan sökas av mantalsskrivna studerande från 
Korsnäs, som går i skolor utanför Korsnäs eller Pet-
alax.

Namn________________________________________

Adress________________________________________

Personsignum__________________________________

Skola_________________________________________

Kontonummer_________________________________

Ansökan inlämnas senast 19.11.2021 till 
LC Korsnäs/Bjarne Ismark, Kyrkobyvägen 167, 66200 
Korsnäs.

GlasögoninsamlingGlasögoninsamling
Baltikumvännernas loppis har i många år samlat 
in glasögon och solglasögon med hjälp av Lions. 
Anna-Mi Björkqvist har sytt fodral åt de glasögon 
där det fattats.
Under sensommaren levererades en stor mängd 
glasögon till Hoppets Stjärna i Närpes som nu för 
dem vidare till Litauen.

På bilden från vänster Jan-Peter Lindström och 
Kenneth Yrjans från Hoppets Stjärna samt
Sture Södergran från Korsnäs Lions.
Tack till alla ni som bidrar!

LC KORSNÄS  informerarLC KORSNÄS  informerar
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FOLKHÄLSAN I KORSNÄS

 

STÖD VÅR VERKSAMHET genom att köpa
Folkhälsans fickkalender 2022. Kostnad
10 euro. Skicka frågor och beställning
till Camilla, 050 4064 756.
OBS! Begränsat antal.

LUCIAMÄRKESförsäljningen startar 5.11.
Håll utkik efter den! Genom att delta i
insamlingen hjälper du utsatta
barnfamiljer och kvinnor som upplevt
våld.

Rörelseglädje för daglediga i alla åldrar

I samarbete med Korsnäs församling välkomnar
Nadja och Hanna er på rörelseglädje till

församlingshemmet. 
 

Vi bjuder på något för kroppen, något för själen
och något för munnen: Varierande gymnastik
enligt deltagarnas förutsättningar, andakt och

samvaro över en kopp kaffe.

Församlingshemmet, onsdagar kl. 10-11.30 med start
10.11. 

 
Du behöver inte ha med något annat än mjuka, bekväma

kläder. 
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Bibliotekets  
öppethållningstider

Bibliotekets öppethållning september 2021 - maj 
2022  
måndag, fredag kl. 12-19  
tisdag, torsdag kl. 12-16  
onsdag kl. 12-17
5.11.2021 är dag före Allhelgonahelgen och bibli-
oteket stänger kl 16.00. 

Utställning
Utställning i november Utställning i november 

Stenriket Stenriket 
Hans Hästbackas fotografierHans Hästbackas fotografier

Vi träffas en gång per månad och delar med

oss av våra läsupplevelser. 

 

Du får gärna ta med en bok som du vill tala

eller tipsa om. Eller kom bara med och lyssna.
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29 november 

KLOCKAN 19:00-20:00

BOKKLUBB FÖR VUXNA  

KORSNÄS BIBLIOTEK 

Nordiska litteraturveckan 
Nordiska litteraturveckan 15.11-22.11 med Kura 
skymning och Kura gryning.
Se bibliotekets program på FB.

Bokbabbel
NYTT, Bokbabbel i biblioteket, 29.11. kl 19.00.
Läs och diskutera om böcker.  Kom med!

Nordisk litteraturvecka  
Drömmar och längtan i Norden

Nordisk litteraturuge  
Drømme og længsel i Norden

Nordisk litteraturuke  
Drømmer og lengsel i Norden

Pohjoismainen kirjallisuusviikko 
Unelmia ja kaipausta Pohjolassa

Norræn bókmenntavika 
Draumar og þrár á Norðurlöndunum

Norðurlendsk bókmentavika 
Dreymar og longsil í Norðurlondum

Nunat Avannarliit atuagaataasa 
sapaatip-akunnerat 
Avannaani takorluukkat maqaasinerlu

Nordic Literature Week 
Dreams and longing in the Nordics

15-21/11 2021

Nordiska litteraturveckan 15.11-22.11 
med Kura skymning och Kura gryning.

Se bibliotekets program på FB.

Svenska Dagen i biblioteket
Öppet hus i biblioteket med kaffeservering idag, 
fredag 5.11 kl 13-15, inför Svenska dagen på 
lördag.
Kom och se Hans Hästbackas nyöppnade fotout-
ställning och låna läsbart inför helgen. Pianomu-
sik till kaffet.
Svenska dagens huvudfest hålls i Mariehamn 
i kulturhuset Alandica, för att uppmärksamma 
Ålands självstyrelses 100 år. Yle sänder kl 18.

Yeti pekplatta och Polyglutt
Yeti-pekplatta och Polyglutt på turné i bibliote-
ket, med början under Svenska veckan 1.11-5.11. 
Kom och testa med barn och barnbarn. Polyglutt 
innehåller hundratals bilderböcker på 50 olika 
språk. Läs och lyssna samtidigt! Yeti är en stor 
pekplatta med specialfunktioner.
Från Ake/Pampas i Vasa stadsbibliotek.



KORSNÄSKORSNÄSNyttNytt

27

P
å
 g

å
n

g
 i K

o
r
s
n

ä
s

Filmpremiär! 
Filmpremiär i Korsnäsgården fredag 19.11.2021 kl 18.00. 
Nu visar Valeria sina filmer, som väckt uppmärksamhet vida omkring och som hon blivit prisbelönt för!
Begränsat antal platser, anmälan till biblioteket@korsnas.fi eller till Valeria. 
Arrangör Valeria Kayava i samarbete med Korsnäs bibliotek & kultur.

På grund av coronan kunde premiären inte ske i samband med Valerias fotoutställning i biblioteket 
tidigare i år.

Bokprat för lågstadierna 25.11. 
Det här bjuder 
Specialuppdraget 
för barn och unga i 
Seinäjoki stadsbibli-
otek LUBU på inom 
ett pilotprojekt för 
små bibliotek.

Författarbesök
På kommande: för-
fattarbesök med Axel 
Åhman! 
Datum meddelas så 
fort det är fastslaget.
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MÅNADENS BYASAMLINGAR
Måndag 15.11
Korsbäck kl. 9.30-11.30
Korsnäs: Bönestund kl. 12.30-13.30
Månadssamling kl.13.30-15.30
Torsdag 18.11
Harrström Uf kl. 9.30-11.00
Fredag 19.11
Molpe bykyrka kl. 13.30-14.30

DIAKONRUTAN
När detta kommer ut är det tre veckor kvar till lillajul! Hur i all sin dar gick det till funderar jag och säkert många med mig. Det 
var ju just sommar! Dagarna är korta och mörkret kan kännas överväldigande just i denna månad. Men håll ut, om sex veckor 
svänger det och med den här farten är det ju snart midsommar igen och så blir det mörkare igen, vi kommer liksom inte ifrån 
det. Så det är väl lika bra att försöka gilla läget? Det lär ju inte ändras...det är lika säkert som att ljusslingorna snart börjar 
synas i buskarna som ett tecken på att högtiden som har firats i över 2000 år även i år kommer med sitt glada budskap. Och visst 
ger ljusslingorna, som vissa brukar kalla för ”kast i busk”, en positiv känsla av att mörkret kommer att besegras också i år! 

Gemenskap, kaffe/te 

med dopp, promenad 

för den som vill. De 

som inte vill prome-

nera får stanna kvar 

och dricka en till kopp 

kaffe!

Ny personal
Vi välkomnar Annika Lumme som ny ungdomsarbetsledare i 
församlingen. Annika bor i Molpe och är utbildad ungdomsar-
betsledare. Hon har en lång meritlista att luta sig tillbaka mot 
och kommer säkert att göra ett gott arbete i Korsnäs! Senast 
har hon jobbat som barnledare i Solfs församling, men även 
bland annat 15 år i Stockholm med flyktingarbete. 

Hjälp sändes till Lettland
Den 15 oktober sändes en stor hjälpsändning iväg från Bal-
tikumvännernas lokal vid gruvan. För att förtydliga det, så 
har Baltikumvännerna r.f. avslutats vid förra årsskiftet men 
namnet och verksamheten fortsätter, som en del av diakonin 
i Korsnäs församling.  Vi fortsätter således att sträva till att 
kunna sända iväg en hjälpsändning per år. Detta skulle inte 
vara möjligt utan frivilliga krafter, både som sorterare, försäl-
jare på loppis, kaffekokare och nu till sist som  lastare. Vill ni 
veta mera om hur sakerna används i Lettland är ni välkomna 
på Silvergruppens månadsträff 24.11. Se nedan för mera info!

Gudstjänster och högmässor
I regel ordnas Gudstjänster och Högmässor klockan 11 i 
kyrkan. Ni kan följa med vem som medverkar i Kyrkpressen.
Söndagen den 7 november kommer Gudstjänsten att hållas i 
Taklax bönehus klockan 11. 
Söndagen den 21 november är Rune Fant predikant. 

Ny grupp:  
Rörelseglädje tillsammans med Folkhälsan i Korsnäs r.f.
Kom och rör på dig, umgås och drick kaffe/te tillsammans 
med Nadja Söderholm från Folkhälsan r.f. och diakon Hanna! 
Onsdagar kl.10.00-11.30.

Sticka sockorna! 
Många är ni som har bidragit med sticka sockor som efter 
höstlovet delades ut till skolor och daghem som extra sockor. 
Är det någon som saknar stickade sockor hemma så får de 
givetvis följa med hem! 

Läxhjälp
Har du lite extra tid på dagarna? Kunde du tänka dej att på 
frivillig basis fungera som läxstöd/läsvän åt en skolelev? Hur 
ofta man kan ställa upp bestämmer man själv och tillsam-
mans med den som önskar läxstöd. Ni som ens är lite intresse-
rade, tveka inte att ta kontakt med Hanna får vi tillsammans 
fundera vidare på detaljerna! På tfn: 044 4101825. 

Utfärd till Bergö
På tisdag den 9 november är du välkommen med på försam-
lingsutfärd till Bergö. Vi börjar med guidning vid kyrkan och 
muséet kl.13.30 och avslutar med kaffe och samling i försam-
lingshemmet. Meddela intresse senast måndag 8.11 så lägger 
vi upp rutten och meddelar tidpunkt. Klockan 13.30 börjar 
programmet på Bergö, och vi startar hemåt ca kl.16.00. 

Sorgegrupp
Onsdagen den 10 november är du som känner att du vill träffa 
andra som mist en livspartner/annan nära anhörig välkom-
men på sorgegrupp till församlingshemmet kl.13-15.00. 
Hanna och Janne är ledare för gruppen som kommer att träf-
fas ca en gång i månaden. 

Små och Stora 
Föräldra-barn har bytt namn till Små och Stora, med poängen 
att far-och morföräldrar även är välkomna med sina barnbarn 
till församlingshemmet. Gruppen ordnas på måndagar kl. 
10-12 och programmet består mest av fri lek, kaffe-och saft-
stund och liten andakt. 

Silvergruppen 24.11 med fokus på Baltikumvännerna
NI är flera sorterare vid gruvan som har funderat på vad som 
händer med sakerna som sorteras och förs till Litauen. Guy 
Kronqvist har lovat att komma och berätta om sina erfaren-
heter av transporterna och hur det är organiserat. Därtill blir 
det sång av Silver Sisters, kaffe och samvaro!
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KORSNÄS 4 H KORSNÄS 4 H 

Gilla oss påGilla oss på
www.korsnas.fs4h.fiwww.korsnas.fs4h.fi
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Närmatsdagen 11.9Närmatsdagen 11.9
Den 11.9 firades den nationella närmatsdagen. På som-

maren föddes en tanke att Korsnäs 4H skulle medverka 
på något vis och valet blev att ställa upp en PopUp-res-
taurang utanför 4H:s kontor i kyrkbyn. Menyn stod i ett 
tidigt skede klart, nämligen pitabröd med olika goda fyll-
ningar. Maten förbereddes innan, som bestod av hem-
bakt pitabröd med pulled chicken, hemgjord, mustig 
tomatsås, tzatziki och grönsaker. På morgonen samlades 
ett gäng styrelsemedlemmar och ungdomar tillsammans 
med Petra för att ställa i ordning ute på gården utanför 
kontoret. Bröd och kyckling värmdes på grill vartefter 
till besökarna, de flesta valde att ta med sig maten som 
take away, för att avnjutas hemma. Därtill fanns kaffe och 
hembakt dopp till försäljning för den som var sötsugen 
och ungdomar gjorde ansiktsmålningar till barn som ville 
ha. Tyvärr visade sig vädret inte från sin bästa sida, men 
trots detta gick närmare 100 matportioner åt under da-
gen.

Maten verkade väl smaka enligt besökarna och eve-
nemanget var även i övrigt trevligt, så pass att ordfö-
rande undrade om vi inte snart kan göra något liknande 
igen? Tre veckor senare medverkade 4H vid kommu-
nens familjedag vid Waterloo och gräddade våfflor med 
salta och söta fyllningar. Även det var ett trevligt eve-
nemang, som dock krävde betydligt mindre förberedel-
ser. Vem vet, kanske vi ordnar något fler PopUp-evene-
mang i framtiden?

Text: Petra Sundholm
Foton: Cia Hemming

Farsdagstårtor lördagen den 13.11 Farsdagstårtor lördagen den 13.11 
kl. 13-14 för åk 1-6kl. 13-14 för åk 1-6

Vi gör läckra smörgåstårtor till farsdag, med skinkfyll-
ning (kan fås med kalkon vid behov) och annat gott. Över-
raska pappa, morfar, farfar eller någon annan när och 
kär med en smaskig smörgåstårta! Kom ihåg att ta med 
bricka för hemtransport. Anmäl senast 10.11 till Petra 
och kom ihåg att meddela eventuella allergier. Deltagar-
avgift: 20€. Smörgåstårtan räcker till ca. 8–10 portioner. 
Vid stort intresse sätts en grupp till in. Plats: 4H:s kontor, 
Industrivägen 4, Korsnäs.

Vi tar även emot beställningar på ”extra” smörgåstårtor 
till dem som vill beställa och avhämta på lördagen, då är 
priset 40€. OBS! Begränsat antal.

Julverkstad fredagen den 26.11 kl. Julverkstad fredagen den 26.11 kl. 
17.00-19.15 för åk 1-617.00-19.15 för åk 1-6

Kom med och gör julgodis och pyssla till jul! Vi gör oli-
ka sorters julgodis och julpyssel som du får ta med hem. 
Ta med askar för hemtransport av godis. Deltagaravgift: 
10€. Anmäl senast 24.11 till Petra. Plats: Korsnäs 4H:s 
kontor, Industrivägen 4, Korsnäs. 

Fler klubbar och evenemang sätts in vartefter. Håll koll 
på hemsidan och våra sociala medier!

Kontaktuppgifter: Petra Sundholm, petra.sundholm@
fs4h.fi eller 045 876 48 38

Styrelsemedlemmar och ungdomar hjälptes åt att ser-
vera besökarna under närmatsdagen. Från vänster: 
Korsnäs 4H:s verksamhetsledare Petra Sundholm, 
ordförande Carola Örn samt hjälpledarna Elin Vägar 
och Elvira Södergran.

Leo Bäcklund kom tillsammans med pappa Peter och 
hämtade hem pitabröd från 4H:s PopUp-restaurang 
på närmatsdagen.
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Möten  Välkommen till mångsidiga OSTROCENTER! 

VÄRMEOVERALL 
6785 BLÅ 

Ett parti takplåt i lager 
RR33 K-19 (3,67m²/st) 

Vintern är på kommande 

K-ceramicsK-ceramics
Norrbyvägen 33 KorsnäsNorrbyvägen 33 Korsnäs

JULÖPPET JULÖPPET 
veckoslut 19.11 - 19.12 veckoslut 19.11 - 19.12 

Fredagar 16-20 Fredagar 16-20 
Lördagar 11-14Lördagar 11-14
Söndagar 11-14 Söndagar 11-14 

Årets tomte och andra Årets tomte och andra 
nyheternyheter

Välkomna att titta in! Välkomna att titta in! 

Sydösterbottens hörselförening rf håller

HÖSTMÖTE
13 november 2021 kl 13.00 i Vargö Idrottsgård, 
Vargövägen 48, 64140 Tjöck
Stadgeenliga höstmötesärenden.
Efter förhandlingarna, servering, musik och ”Det 
stora i det lilla”, naturfoton och reflektioner av 
Siv Bergman.
Hörselrådgivning från kl 12.00.

Styrelsen
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KORSNÄS FÖRETAGARE r.f. håller 

HÖSTMÖTE
tisdag 9.11. kl. 18.30 på Profiweld Oy i Korsnäs.
Mötet hålls denna gång som fysiskt möte.
Sänd email eller sms om du deltar så vet vi mängden mat 
och dryck, som vi bjuder på.
På höstmötet behandlas enligt stadgarna:
• styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för 2020
• fastställs bokslutet och fattas beslut om beviljande av 
ansvarsfrihet 
• fastställs verksamhetsplanen och budgeten för 2022
• fattas beslut om arvoden 
• väljs för föreningen en ordförande vartannat år – Göran 
Östberg valts för 2021 o 2022
• väljs styrelsemedlemmar i stället för dem som står i tur 
att avgå,  verksamhetsgranskare och ersättare 
• väljs lokalföreningens representanter vid regionorgani-
sationens möten under det följande kalenderåret 
• behandlas övriga ärenden som beretts av styrelsen eller 
som skriftligt framställts av medlemmarna till styrelsen 
minst tjugo (20) dygn före mötet.
SOM HUVUDTALARE HAR VI ELLI FLÉN OCH LARS LOSVIK 
SOM GER OSS NY INSPIRATION.
• Kommundirektör Christina Båssar och VD Hippi Hovi 

deltar också om ni har eventuella frågor till dem.
• Profiwelds VD Leif Hyöty berättar om företaget och vi 

gör en liten rundvandring i fabriken

ALLA ÄR VÄLKOMNA – fast du inte är medlem!
Dessutom bjuder vi på en kvällsbit och måltidsdrycker!
Så anmäl dej genast per mail eller sms om du kommer 
med sms eller whatsup på 0500366097
mail  ostberg.goran@outlook.com 

Korsnäs Fotbollsförening-75 r.f. håller höstmöte 
torsdag 18.11 kl 19:00 på Waterloo servicehus.
Stadgeenliga ärenden.
Välkomna!
 

BALTIKUMVÄNNERNA HAR ÖPPET ALLA TISDAGAR 

I NOVEMBER KL.13.00-18.00 

Hela, rena kläder och husgeråd mottages. 

Inga möbler, böcker eller filmer! 

     



KORSNÄSKORSNÄSNyttNytt

31

A
n

n
o
n

s
e
r

 Välkommen till mångsidiga OSTROCENTER! 

VÄRMEOVERALL 
6785 BLÅ 

Ett parti takplåt i lager 
RR33 K-19 (3,67m²/st) 

Vintern är på kommande 

JULBORD med smaker från havet & skogen 48:-JULBORD med smaker från havet & skogen 48:-
4-6/12, 11-12/12  & 18-19/12 4-6/12, 11-12/12  & 18-19/12 
Lö & Sö 14.00-19.00Lö & Sö 14.00-19.00

KALLAKALLA
Gravad sik, gravad lax, kallröktlaxröra, silltårta, senapssill, Gravad sik, gravad lax, kallröktlaxröra, silltårta, senapssill, 
romsill, rökt kalkonfilé, nötstek, fyllda ägghalvor med romsill, rökt kalkonfilé, nötstek, fyllda ägghalvor med 
sikromcréme, pepparot-rödbetssallad, grönsallad sikromcréme, pepparot-rödbetssallad, grönsallad 
med pepparkakor, auraost och dadlar, hovmästarsås, med pepparkakor, auraost och dadlar, hovmästarsås, 
äppelchutney, surdegsknäcke, maltlimpa.äppelchutney, surdegsknäcke, maltlimpa.

VARMAVARMA
Köttbullar, julskinka, brysselkål med fläsk, varmrökt lax, Köttbullar, julskinka, brysselkål med fläsk, varmrökt lax, 
kall hjortronsås, morotslåda, kålrotslåda, senaps-skysås, kall hjortronsås, morotslåda, kålrotslåda, senaps-skysås, 
trattkantarellpaj, potatis.trattkantarellpaj, potatis.

DESSERTDESSERT
Ostbricka, chokladpraliner, glöggpannacottaOstbricka, chokladpraliner, glöggpannacotta

LUNCH  7-10/12  &  13-17/12LUNCH  7-10/12  &  13-17/12
Vardagar 11.00-14.30 Vardagar 11.00-14.30 
Husmanslunch varje dag 10:-Husmanslunch varje dag 10:-
Jultallrik 29:-  Jultallrik 29:-  
FörrättFörrätt              3 sorters fiskar, potatis, hovmästarsås.3 sorters fiskar, potatis, hovmästarsås.

MellanrättMellanrätt        TrattkantarellpajTrattkantarellpaj  
HuvudrättHuvudrätt                          Julskinka, senapsås, brysselkål, morotslåda,Julskinka, senapsås, brysselkål, morotslåda,

  rödbetssallad, potatis  rödbetssallad, potatis

DessertDessert  Glöggpannacotta, kaffeGlöggpannacotta, kaffe

Jul på Strand-Mölle 2021Jul på Strand-Mölle 2021

Husets kålrotslåda ca 400g
Husets maltlimpa. ca 500g
Husets chokladpraliner ca 100g

Sjövägen 271, Molpe          Tfn: 06-3476 754
info@strand-molle.fi       www.strand-molle.fi

STRAND-MÖLLE
- restaurangen vid havet

BESTÄLL HEM!
Julkassen från havet och skogen   49:-

Beställs före 7/12 hämtas 21 & 22/12 mellan 10.00-15.00

Husets gravade lax, ca 300g
Husets hovmästarsås ca 100g
Husets kallrökta laxröra ca 400g
Husets morotslåda, ca 400g
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Korsnäsin syksyä
Syksyä voidaan pitää pimeänä ja synkkänä, mutta meillä 

Korsnäsissa syksy tulee vauhdilla. Syyskuun lopulla korviimme 
kantoi hieno uutinen, että korsnäsilainen yritys, Dermoshop, tuo 
kotiin valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon 2021! Korsnäsin kunta 
kävi onnittelukäynnillä yhdessä usean Pohjanmaan kansanedus-
tajan kanssa. Samalla meille esiteltiin uutta saippuatehdasta, joka 
valmistaa täyttä vauhtia saippuaa Korsnäsista näin ennen joulua. 
Suurella ylpeydellä saamme taas kerran todeta, mikä fantastinen 
yritys meillä onkaan täällä Korsnäsissa.

Saimme viettää hienon perhepäivän Waterloossa ja kaivo-
salueella 2. lokakuuta. Kauniissa auringonpaisteessa saa-
toimme vihkiä kaivosalueella uuden köysiradan  ja samalla 
nähdä ne monet taideteokset, jotka lapset olivat tehneet, niin 
sanoakseni kestävän kehityksen viikon kunniaksi. Mahdol-
lisuuksien Korsnäs –hankkeen puitteissa olemme  voineet 
aloittaa kaivosalueen hienon kehittämisen ja  vaellusreittim-
me on liitetty yhteen. Ehkä on mahdollista avata vähän pi-
demmät hiihtoladut talveksi, jos vastoin odotuksia saamme 
vähitellen luntakin!

Korsnäsin kunta oli edustettuna Asu & Rakenna  -mess-
uilla 16.-17. lokakuuta, Botniahallissa. Oli hauska päästä  
taas tapaamaan väkeä eri asioiden tiimoilta.  Meillä oli ti-
laisuus jakaa uutta tonttiluetteloamme monisatapäiselle kä-
vijämäärälle ja toivommekin, että heidän joukossaan on nii-
tä, jotka voivat ajatella rakentavansa ja asuvansa Korsnäsissa. 
Jos joku kysyy, minkä vuoksi niin tekisi, niin tapaan sanoa, 
että Korsnäsissa on ystävällistä ja mukavaa väkeä, meillä 
vaan kaikki on hyvin.

Mutta näinä päivinä tapahtuu muutakin. Meillä oli 
Lärknäsin uudisrakennuksella vastaanottotarkastus! Moni-
en mutkien, suunnitelmien ja laskelmien, selvitysten ja polii-
tikkojen ja virkamiesten harmaiden hiusten jälkeen olemme 
päässeet tulokseen!

Lärknäsin tontilla seisoo nyt komea rakennus,  ja vuokra-
laisemme muuttivat tällä viikolla uusin tiloihinsa. Ajatella, 
miten hienoa on, että hankkeemme on näin pitkällä. Tämä 
on todella virstanpylväs. Itse en tiedä kumpi on hienompaa, 
viihtyisät ja toimivat sisätilat vaiko ihana sisäpiha. Mutta 
iloisinta kaikesta  luulen kuitenkin  olevan sen innostuksen, 
millä henkilökunta tarttuu kaikkeen, mitä on tehtävä. Mi-
kään ongelma ei ole liian suuri, jottei siitä voisi keskustella ja 
siten löytää käytännössä toteutettavissa oleva ratkaisu. Van-
hat huoneet tyhjennetään ja vaikkakin siellä nyt voi näyttää 
kaoottiselta, niin esineet löytävät uudet paikkansa ja uudet 
huonekalut tulevat. Hatunnosto ja suurkiitos kaikille reip-
paille avustajillemme, jotka jokainen tahollaan ovat vetäneet 
kortensa kekoon tähän hienoon hankkeeseen!

Rakennus ei siitä huolimatta ole vielä valmis, mutta siir-
rymme nyt kakkosvaiheeseen. Siinä  vanhan osan lähinnä 
Rantatietä oleva siipi kunnostetaan ja lopuksi vanhimmat 
osat puretaan. Jos kakkosvaiheen aikataulu pitää yhtä hyvin 
kuin ykkösvaiheen, niin suuri hankkeemme on valmis ju-
hannuksen tienoilla.

Korsnäsin kunnan talouden alijäämästä osa selittyy 
vuorostaan Lärknäsin suurella rakennusprojektilla. Koska 
suuria osia rakennuksesta puretaan, niin olemme ottane-
et sen huomioon ylimääräisten poistojen muodossa, mikä 
vaikuttaa lopputulokseen. Yhteensä poistetaan 1 miljoona 
euroa. Selvin sanoin se merkitsee, että olisimme tarvinneet 
erittäin hyvän tuloksen näinä vuosina 1 miljoonan euron yli-
määräisten poistojen rahoittamiseen. Kun emme aivan pääse 
siihen, niin viimeiselle riville tulee valitettavasti suurempi 
miinustulos. Jaoimme ylimääräiset poistot kolmelle vuodel-
le, 2019, 2020 ja 2021, ja tämä selittää osaltaan Korsnäsin 
tämän hetken heikon kuntatalouden. Mutta poliittiset päätt-
äjämme päättivät satsata Lärknäsin uudisrakennukseen ja 
kunnostamiseen,  ja toimihenkilöpuolelta olemme yrittäneet 
parhaan kykymme mukaan tehdä selkoa hankkeen talousva-
ikutuksista, esim. miten poistot vaikuttavat talouteen. Suuri 
kehujen arvoinen teko poliitikoiltamme, jotka siitäkin huoli-
matta uskaltavat tehdä vaikeita päätöksiä.

Toivomme teidän panneen merkille, miten reippaasti ro-
kotutamme itsemme täällä Korsnäsissa. Korsnäsin rokotu-
saste oli jo varhaisessa vaiheessa yli 80 % ja toivommekin, 
että saamme rauhallisen syksyn siitäkin  huolimatta, että 
tavanomaisia syysflunssia on taas alkanut esiintyä.Suuri kii-
tos kaikille, jotka ovat ottaneet rokotuksen,  ja terveyskes-
kukselle, joka niin tehokkaasti on rokottanut meitä. Näin on 
turvallisempaa heillekin, joilla ei ole mahdollisuutta ottaa 
rokotusta. On niin kuin jo aiemmin olen antanut ymmärtää, 
että Korsnäsissa annamme luvan itsellemme pitää huolta toi-
sistamme.

Christina Båssar, kunnanjohtaja

KORSNÄSINKORSNÄSINUutisetUutiset



KORSNÄSKORSNÄSNyttNytt

33

Kunnanvaltuusto käsitteli sosiaalihuollon siirtoa 
27.9.2021 kokouksessaan, viimeisimmän saadun tie-
don huomioon ottaen,  ja siirtämisestä äänestettiin. 
Äänestyksen tulos oli 12 ääntä sen puolesta, että ei siir-
retä, ja 8 ääntä siirtämisen puolesta. 1 henkilö jätti ää-
nestämättä.

Kunnanvaltuusto päätti äänestyksen tuloksen mukai-
sesti, että Korsnäs siirtää sosiaalihuoltonsa hyvinvointi-
alueeseen vasta 1.1.2023. Valtuusto toivoo, että eri osa-
puolten välinen hyvä yhteistyö voi jatkua ylimenokautena 
2022-2023, jotta kokonaisuudesta tulee hyvä koko Po-
hjanmaan kannalta.

Terveydenhuollon osalta Korsnäsin kunta tekee yhtei-
styötä Maalahden kunnan kanssa, joka toimii kuntien 
yhteisen perusterveydenhuollon ylläpitäjänä. Maalahden 
kunta päätti siirtää perusterveydenhuollon uuteen kun-
tayhtymään, mikä tarkoittaa, että perusterveydenhuolto 
siirretään myös Korsnäsin kunnan osalta.Kunnanval-

tuusto äänesti 15.6.2020 kokonaan siirtymisestä Pohjan-
maan hyvinvointialueeseen. Tulokseksi tuli, että kunta 
vielä odottaa, mitä tulee sosiaalihuollon kokonaan siirtä-
miseen uuteen kuntayhtymään.

Maalahden kunta päätti nyt siirtää sekä sosiaali- että 
terveydenhuollon uuteen hyvinvointialueeseen. Ran-
nikko-Pohjanmaan kuntayhtymän toiminta lakkaa 
31.12.2021,minkä jälkeen sosiaali- ja terveydenhuoltoon 
kuuluva henkilökunta siirretään Pohjanmaan hyvinvoin-
tialueeseen, kun taas maaseutukanslian henkilökunta 
siirretään Närpiön kaupunkiin, josta tulee sen toiminnan 
isäntäkunta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen lainsääd-
ännön valtiota koskeva osuus astui voimaan 1.7.2021, 
mikä tarkoittaa, että Pohjanmaan hyvinvointialueen va-
paaehtoisesta kuntayhtymästä tulee uusi valtiollinen 
hyvinvointialue 1.1.2023 lähtien.

Sosiaalihuoltoa ei vielä siirretä  
Pohjanmaan hyvinvointialueeseen

Korsnäsin sivistyspäällikkö
Kunnanvaltuusto päätti, että Korsnäs perustaa si-

vistyspäällikön toimen. Suunnitelmana oli perustaa 
toimi 1.8.2021 lähtien, mutta koska kunnalla on voi-
massa oleva sopimus Maalahden kunnan kanssa yhtei-
sestä koulukansliasta, toimen täyttämistä on siirretty 
eteenpäin. Sopimus sanotaan irti niin,  että se päättyy 
31.12.2021.

Kunnanhallitus päätti 11.10.2021 julistaa avoimeksi si-
vistyspäällikön toimen Korsnäsin kuntaan. Tointa voi ha-
kea ajalla 19.10. – 4.11.2021 ja se täytetään 1.1.2022 läh-
tien tai sopimuksen mukaan.

Sivistyspäällikkö on Korsnäsin kunnan sivistysosaston 
osastopäällikö, on mukana kunnan johtoryhmässä ja toi-
mii sivistyslautakunnan esittelijänä ja sihteerinä.

Sivistyspäällikkö johtaa ja kehittää kunnan koulutointa, 
varhaiskasvatusta sekä kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-aika-
tointa. Sivistyspäällikkö toimii esittelijänä asioissa, jotka 
koskevat Korsnäsin kunnan varhaiskasvatusta, perusope-
tusta  vl 0-6 sekä kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-aikatointa.
Sivistysosasto työllistää yhteensä n. 70 henkilöä ja sen 
talousarvion mukainen liikevaihto on n. 4,5 miljoonaa 
euroa. 

Koulunkäyntiavustaja
Patricia Lundvall on työskennellyt monta vuotta kou-

lunkäyntiavustajana/koulunkäyntiohjaajana määräaikai-
sissa työsuhteissa. Hän on oikeutettu saamaan kunnasta 
toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen.

Sivistyslautakunta palkkasi Patricia Lundvallin 
28.9.2021 koulunkäyntiohjaajaksi toistaiseksi voimassa 
olevaan työsuhteeseen 28.9.2021 lähtien.

Koulunkäyntiohjaaja
Marianne Granqvist anoi tulla siirretyksi vanhuspalvel-

utyöstään työskentelemään sivistystoimen koulunkäyn-
tiohjaajana, jota työtä hän on tehnyt viime lukuvuoden.

Sivistyslautakunta myönsi 28.9.2021 Marianne Gran-
qvistille  siirron vanhuspalvelutoimestaan sivistystoimen 
koulunkäyntiohjaajan toimeen 17.8.2021 lähtien ja tois-
taiseksi.

Kotipalvelun lähihoitaja
Lähihoitajan toimi ilmoitettiin avoimeksi sisäisellä 

haulla. Toimeen tuli kaksi hakemusta määräaikaan men-
nessä.

Perusturvalautakunta palkkasi 12.10.2021 Marica Sjö-
grenin  lähihoitajaksi 78,43 % kokoaikatyöstä, 1.1.2022 
lähtien. Työ sisältää pääasiallisesti kaksivuorotyötä, mut-
ta palkatun henkilön on voitava tarvittaessa työskennellä 
kolmivuorotyössä sekä voitava työskennellä eri yksiköis-
sä.

Työhön osallistuva työn-
johtaja tekniseen toimeen

Teknisellä toimella ei ole ollut 1.10.2018 lähtien ty-
öhön osallistuvaa työnjohtajaa. 1.12.2019 tekniseen 
toimeen asetettiin tuntipalkkainen toimi, mutta se ei 
silloin sisältänyt työnjohdollisia tehtäviä. Kiinteistöra-
kennusmestari on hoitanut työnjohtotehtävät.

Teknisen osaston suuren työmäärän johdosta on kiin-
teistörakennusmestari voitava irrottaa osasta työjohto-
tehtäviä, jotta hänellä on enemmän aikaa työskennellä 
hallinnollisissa tehtävissä ja rakennushankkeissa. Yhdelle 
tuntipalkkaisista on annettava valtuudet tilata tarvittava 
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materiaali ja varustus, jakaa työtehtävät muille tuntipalk-
kaisille, huolehtia ja ohjata tilapäisiä työntekijöitä ja har-
joittelijoita sekä toimia teknisen kanslian yhteyshenkilö-
nä.

Jedidias Garrido on sopiva hoitamaan nämä tehtävät ja 
hän on myös halukas ottamaan niistä vastuun. Päivitetty 
toimenkuva on laadittu. Koska työtehtävistä tulee vaati-
vampia, on se otettava huomioon palkkauksessa.

Tekninen lautakunta ehdotti, että Jedidias Garrido vali-
taan teknisen toimen työhön osallistuvaksi työnjohtajaksi 
1.10.2021 lähtien. Lisäksi tekninen lautakunta ehdottaa 
päivitetyn toimenkuvan ja uuteen palkkaryhmään siirron 
hyväksymistä.

Kunnanhallitus hyväksyi 20.9.2021 toimenkuvan muu-
toksen teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti.

IT-vastaava
Avoin IT-vastaavan toimi oli haettavana elokuussa
Kunnanhallitus päätti 11.10.2021 keskeyttää IT-vastaa-

van rekrytoinnin kuntaan ja arvioi ostopalvelujen käyttöä 
kunnan tarpeisiin. Arviointikausi on aluksi 31.12.2021 
saakka.

Kunnan tasa-arvosuunnitel-
man päivittäminen

Viimeksi kunnan tasa-arvosuunnitelma päivitettiin 
virkamiestyönä ja lähinnä lakimuutokset huomioon 
ottaen. Nyt agendalla voisi olla läpikotaisempi tavoit-
teiden tarkastus ja silloin on syytä antaa suunnitelman 
tarkistaminen työryhmän tehtäväksi.

Pohjanmaan liiton puitteissa toimii tasa-arvoryhmä, 
joka järjestää verkkotapaamisia Pohjanmaan kuntien ta-
sa-arvoverkoston puitteissa. Se on hyvänä tukena kuntien 
tasa-arvokysymyksiä koskevassa työssä.

Kunnanhallitus asetti 6.9.2021 työryhmän työstämään 
Korsnäsin kunnalle uuden tasa-arvosuunnitelman.Työry-
hmän muodostaa kunnanjohtaja Christina Båssar, talou-
späällikkö Caroline Westerdahl, työsuojelupäällikkö sekä 
Anna-Lena Kronqvist ja Sofia Mitts-Björkblom.

Kunnan vesipalvelulaitoksen 
tuottovaatimus

Korsnäsin kunnan vesipalvelulaitosta (sekä vesi että 
jätevesi) pidetään erillisenä taseyksikkönä kunnan kir-
janpidossa.

Erillistä taseyksikköä perustettaessa vesipalvelulai-
tokselle ei määrätty maksettavaksi omia lainoja, vaan val-
tuusto päätti, että kunnalle maksetaan peruspääomalle 
laskettu korvaus. Vuosilta 2015-2017 maksettiin 2 % kor-
ko. Vuosilta 2018-2021 on maksettu 1,5 % korko.

Valtuusto päätti 27.9.2021, että vuodelle 2022 vahvis-
tetaan  1,5 % tuottovaatimus peruspääomalle. Jotta ve-

sipalvelulaitoksen nykyisiä toiminta-alueita ei rasiteta 
uusien toiminta-alueiden tulevilla investoinneilla, kiin-
nostuksesta on tehtävä sitovat ilmoitukset ennen kuin 
vesi- ja viemärijohdostoa laajennetaan.

Toimenpiteisiin on  ryhdyttävä, jotta kaikki vesipalvelu-
laitoksen toiminta-alueilla olevat kiinteistöt saadaan liit-
tymään jätevesiverkostoon.

Köysirata Moikipään  
koulun alueelle

Moikipään hem- och skola (koti ja koulu) ja vanhem-
painyhdistystys Tulavippan suunnittelevat  köysiradan 
ostamista Moikipään koulun alueelle. Köysirata sijoit-
etaan kaukalon läheisyyteen.

Yhdistys jätti kyselyn, voitaisiinko köysirata hankkia 
kunnan kautta, kun yhdistys puolestaan vastaisi kustan-
nuksista. Köysirata maksaa 4039,50 € alv 0 %.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 27.9.2021 talousarviomuu-
toksen tekemisen Moikipään koulun ulkoalueen kustan-
nuspaikan osalta, jotta köysirata voidaan hankkia.

Hakkuut kunnan metsistä
Metsänhoitoyhdistys ehdotti kunnan metsien hak-

kuita v. 2021. Ehdotuksen mukaan 4,8 ha voidaan har-
ventaa ja n 1,2 ha hakata paljaaksi. Tuloksi lasketaan 
13.000 euroa ja kustannuksiksi 3.200 euroa, mikä tekee 
10.200 euroa netto.

Tänä syksynä voitiin hoitaa seuraavat kiinteistöt: Farm 
280-402-2-244 (harvennus ja paljashakkuu). Kärrfarm 
280-401-1-47 (paljashakkuu) ja Avstjälpningsplats (kaa-
topaikka) 280-401-8-0 (harvennus).

Tekninen lautakunta antoi 31.8.2021 Skogsförening-
en i Österbottenin (Pohjanmaan metsänhoitoyhdistys) 
tehtäväksi toimenpide-ehdotuksen mukainen hankinta.

Kunnan osakehuoneistojen 
hintaluettelo

Kunnanvaltuusto päätti 27.9.2021 täsmentää kunnan 
osakehuoneistojen hinnat.

Osa huoneistoista on peruskorjattu. Osaan asunto-osa-
keyhtiöistä  on asennettu kalliolämpö ja tehty  salaoji-
tustyöt.

Tekninen lautakunta on laatinut ehdotuksen kunnan 
asuuinhuoneistojen uusista hinnoista. Kunnanvaltuusto 
hyväksyi hinnaston 27.9.2021.

Vuokralla olevia asuinhuoneistoja, joiden hinnat on 
vahvistettu, ei kuitenkaan myydä ennen kuin tekninen 
lautakunta on tehnyt myyntipäätöksen. 
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Palkkiosääntö
Valtuusto vahvisti 27.9.2021 palkkiosäännön vuo-

delle 2022. Palkkiot pidetään muuttumattomina pait-
si vaalilautakuntien osalta, joissa palkkiot korotetaan 
puheenjohtajilta 130 euroon ja jäseniltä 100 euroon.

Kunnallisten elinten kokouspalkkiot maksetaan ajalla 
1.1.-31.12.2022 seuraavasti:

• Kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus: 60,00 €
• Lautakunnat, neuvostot, toimikunnat ja kunnan-

hallituksen asettamat elimet: 50,00 €
• Kunnallisen lautakunnan jaos: 50,00€
• Tarkastukset, neuvottelut tai muu toimitus, johon 

kunnallisen elimen jäsen elimen päätöksellä osal-
listuu: 50,00 €

• Kunnan edustajat kuntayhtymissä tai kunnallisissa 
asiamieskokouksissa: 50,00 €

• Perusturvalautakunnan jäsenelle, joka hoitaa huol-
toon ja tukeen liittyviä valmistelevia ja toimeen-
panotehtäviä: 50,00 €

Vaalilautakunnan puheenjohtaja ja jäsen; jokaiselta (ko-
konaiselta) vaalipäivältä maksetaan palkkio seuraavasti: 
puheenjohtaja 130,00 €, jäsen 100,00€. 

Kokouksen puheenjohtajana toimivalle puheenjohtajal-
le tai varapuheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkio yllä 
olevan mukaisesti, korotettuna 50 %. Puheenjohtajalle tai 
varapuheenjohtajalle, joka saa palkkiosäännön mukai-
sesesti tehtävästään erityisen vuosipalkkion, maksetaan 
korotukset siltä osin kun niiden yhteissumma ylittää vuo-
sipalkkion määrän.

Kunnanvaltuuston puheenjohtajistolle, jotka osallistu-
vat kunnanhallituksen kokouksiin, sekä kunnanhallituk-
sen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille, 
jotka kunnanhallituksen edustajien ominaisuudessa osal-
listuvat kunnanvaltuuston kokouksiin tai muiden hallin-
toelinten kokouksiin, maksetaan kokouspalkkio samoin 
perustein kuin asianomaisen elimen jäsenille.

Kokouksesta, joka kestää kauemmin kuin kolme tuntia, 
maksetaan kokouspalkkio korotettuna 50 %. Kokouksen 
sihteerille maksetaan 50 %:lla korotettu kokouspalkkio, 
sikäli kuin tehtävästä ei makseta erityistä vuosi-, kuukau-
si- tai muuta palkkiota.

Erityistehtävästä, jonka kunnanvaltuusto tai kunnan-
hallitus on määrännyt luottamusmiehen hoitamaan, voi-
daan maksaa 30 euron palkkio kunnanhallituksen har-
kinnan mukaan.

Puheenjohtajan tehtävistä maksetaan kunnanvaltuus-
ton, kunnanhallituksen ja lautakuntien puheenjohtajalle 
kokouspalkkion lisäksi vuosipalkkio seuraavasti:

Kunnanvaltuusto 1500,00 €/v., tai 125,00 €/kk
Kunnanhallitus 2200,00 €/v., tai 183,33 €/kk
Tarkastuslautakunta 650,00 €/v., tai 54,17 €/kk
Perusturvalautakunta 650,00 €/v., tai 54,17 €/kk
Sivistyslautakunta 650,00 €/v., tai 54,17 €/kk
Tekninen lautakunta 650,00 €/v., tai 54,17 €/kk
Valvontalautakunta 650,00 €/v., tai 54,17 €/kk.

Talvikunnossapitotyöt
Transport Kenneth Westerlundin kanssa on neuvo-

teltu Kirkonkyläntien talvikunnossapidon hoitami-
sesta talvella 2021-2023.

Tarjouksen mukaan hinnaksi tulee 3500 € alv 0 %/kausi. 
Hintaan sisältyy auraus, hiekoitus ja höyläys.

Tekninen lautakunta hyväksyi 31.8.2021 Transport 
Kenneth Westerlundin tarjouksen Kirkonkyläntien tal-
vikunnossapidon hoidosta talveksi 2021-2022.
Lumenraivaus

Tekninen lautakunta valitsi 31.8.2021 urakoitsijat lu-
menraivaukseen talviksi 2021-2022 ja 2022-2023.

Moikipään koulu, Moikipään päiväkoti ja kaukalon 
parkkipaikka + tie: Firma Alexander Nyback

Keskustie, Risgärdintie (sis. poikkeaman) + osa Sjödah-
lintietä ja työmatkailijoiden P-paikka: Firma Alexander 
Nyback.

Waterloo-alue: Meris Teamwork
Korsbäckin ent. koulu: Thomas Vestberg
Lillmaarsintie (sis. poikkeaman), Lilltie, Gullankuja, 

Marjatie (+kävelytie Lillmaarsintielle), Puolukkakuja, Ka-
tajakuja, Pihlajakuja ja Veatenverket (18): Andreas Holt-
lund

Puistotie, Telepolku, osa Skyltietä (180 m), Kukkatie ja 
osa Skepparintietä (150 m): Andreas Holtlund.

Terveystalo: Mannfolk  & Nyståhl Ab
Teollisuustie, teollisuusalue (betonihallin ympärillä, jä-

tevesipuhdistamo, Varastotie ja Blåsterintie: Jonas Pistol 
Maskinentreprenad

Silverbergintie (Rantatieltä viimeiseen rivitaloon) ja 
Storvikintie: Meris Teamwork

Norrbynkuja, Bs Ab Norrbyn (keltainen rivitalo) pi-
hamaa, parkkipaikka ja käytävät sekä Hofmaninkuja: 
Mannfolk  & Nyståhl Ab

Degermossin metsätie Edsvikin kierrätysasemalle saak-
ka ja kierrätysaseman sisääntulo: PK Norrdahl Ab

Taklaxin koulu ja kaukalon pysäköintipaikka: Tom  
Westerholm

Harrströmin päiväkoti ja osa NS:n pysäköintipaikkaa/
kaukalon sisääntulo: Lars-Johan Eklund

Jäähiekoitus
Tekninen lautakunta valitsi 31.8.2021 jäähiekoitusu-

rakoitsijat talville 2021-2022 ja 2022-2023.
Keskustie, Risgärdintie (sis. poikkeaman) ja osa Sjö-

dahlintietä, Moikipään koulu, Moikipään päiväkoti ja 
Moikipään kaukalon tie/pysäköintipaikka: Firma Alexan-
der Nyback

Lillmaarsintie (sis. poikkeaman), Lilltie, Gullankuja, 
Marjatie, Puolukkakuja, Katajakuja ja Pihlajakuja: Pell-
folks Transport Kb

Puistotie, Telepolku, Skyltie (180 m), Kukkatie ja osa 
Skepparintietä (150 m): Pellfolks Transport Kb
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Terveystalo: Pellfolks Transport Kb
Norrbynkuja, Bs Ab Norrbyn (keltainen rivitalo) piha-

maa, pysäköintipaikka ja käytävät sekä Hofmaninkuja: 
Pellfolks Transport Kb

Silverbergintie (Rantatieltä viimeiseen rivitaloon) ja 
Storvikintie: Pellfolks Transport Kb

Teollisuustie, teollisuusalue (betonihallin ympäriltä), 
Varastotie, Blåsterintie ja jätevedenpuhdistamo: Pellfolks 
Transport Kb

Taklaxin koulualue: Pellfolks Transport Kb
Harrströmin päiväkoti: Pellfolks Transport kb

Bräckskäretin  
ranta-asemakaava

Kunnanhallitus päätti 24.5.2021, että Bräckskäre-
tin ranta-asemakaava muutetaan kiinteän asumisen 
asemakaavaksi. Koko aluetta selvitetään kiinteän asu-
misen kannalta kokonaisuutena muuttamalla kaava 
kunnalliseksi asemakaavaksi.Tonttien rakennusoikeus 
korotettaisiin vastaamaan muita kunnallisia tontteja. 
Tonttien lukumäärä pysyy muuttumattomana.

Kaavoituskonsultti Ramboll laati osallistumisen ja ar-
vioinnin ohjelman Bräckskäretin asemakaavaa varten.

Kunnanhallitus päätti 20.9.2021, että osallistumisen ja 
arvioinnin ohjelma Bräckskäretin asemakaavaa varten 
kuulutetaan ja asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi, jona 
aikana asianosaiset voivat esittää mielipiteitään ohjelmas-
ta.

Kaava-alue
Kaavoitusalue on n. 20 ha suuruinen ranta-asemakaa-

voitettu alue Bräckskäretin pohjoiskärjessä ja koostuu 
nykyään 16 vapaa-ajan asuntotontista. Alue sijaitsee 
lähellä Bräckskäret – Bergö  -lauttalaituria, n. 10 km 
Moikipään kyläkeskuksesta ja n. 20 km Korsnäsin kes-
kustasta. Lähiympäristössä on enimmäkseen vapaa-ajan 
asuntoja, metsäalueita, teitä ja saarta ympäröivä meri.

Koska ympärivuotisen asumisen kysyntä on alueella li-
sääntynyt, niin on katsottu sopivimmaksi selvittää koko 
alue kokonaisuutena kiinteän asumisen kannalta muutta-
malla kaava kunnalliseksi asemakaavaksi. Tonttien raken-

nusoikeus korotettaisiin vastaamaan muita kunnallisia 
tontteja. Tonttien lukumäärä pysyy muuttumattomana.

Bräckskäretin alueella on nykyään useita tontteja, joi-
den käyttötarkoitus on saatu  muuttaa vapaa-ajan asumi-
sesta kiinteään  asumiseen. Mielenkiinto ympärivuoti-
seen asumiseen on alueella kokonaisuudessaan kasvanut 
, ja useampi tontinomistaja toivoo, että myös heidän 
tonttinsa käyttötarkoitus voitaisiin muuttaa. 13 alueen 16 
tontista on rakennettu. Ympärivuotinen asutus on alueen 
luoteisosassa. 

Kaavoitusprosessin yhteydessä tehdään välttämättömät 
selvitykset asemakaavan tueksi. Maastokaudella 2021 
tehtiin luontoinventaario. Vapaa-ajan tonttien välistä 
matalaa lahtea on ruopattu voimakkaasti ja rantalinja on 
muuttunut vuosien saatossa.

Roliggropenin entisöinti
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen suunnitelmissa on 

entisöidä Roliggropen.  Roliggropen on luonnontilas-
sa oleva kaislottunut lahti,  n. 1,7 hehtaaria, Korsnäsin 
kirkonkylässä, Korsnäsin kylän jakokunnan maalla. 
Alue kuuluu Natura 2000:een ja sisältyy Korsnäsin vah-
vistettuun rantayleiskaavaan.

Entisöinti pitää sisällään kaislikon ja juurien poistamista 
Roliggropenin purosta. Kaislikko katkaistaan viikatteella 
ja juuret kaivetaan purosta lapiolla. Puro puhdistetaan n. 
100 metrin kokonaispituudelta. Kun ehdotetut toimet on 
tehty, niin tehdään arvio jatkotoimenpiteistä.

Hanke sisältyy elinympäristöohjelma HELMIin, jonka 
tarkoituksena on vahvistaa alueen biologista monimuo-
toisuutta. Entisöinnin pääasiallinen tarkoitus on lisätä 
keväällä kutevien kalojen kutuvellusta ja ja lisääntymistä.

Korsnäsin kylän jakokunta on kiinnostunut kunnosta-
maan alueen.

Tekninen lautakunta ehdotti, että Roliggropenin entisö-
inti voidaan suorittaa entisöintisuunnitelman mukaisesti. 
Kunnanhallitus päätti 6.9.2021, että entisöinti voidaan 
suorittaa entisöintisunnitelman mukaan. Toimenpiteet 
parantavat keväällä kutevien kalojen kutuvaellusta ja li-
sääntymistä Roliggropenissa. Etelä-Pohjanmaan ELY-kes-
kuksen on hankittava maanomistajien lupa ennen entisö-
intitöiden aloittamista.
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Kunnanhallituksen edustajat lautakunnissa
Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus va-

litsee itselleen edustajat sivistyslautakuntaan, perustur-
valautakuntaan, tekniseen lautakuntaan ja valvontalauta-
kuntaan.

Kunnanhallitus valitsi seuraavat edustajat lautakunti-
in toimikaudelle 2021 – 2023: Sivistyslautakunta Aman-
da Åkersten, perusturvalautakunta Lars-Erik Mannfolk, 
tekninen lautakunta Jens Bjurbäck ja valvontalautakunta 
Mikael Häggdahl.

Korsnäs företagare rf (Korsnäsin yrittäjät)
Kunnanhallitus valitsi Sven-Erik Bernasin Korsnäs fö-

retagare –yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi ja Jens Bjur-
bäckin henkilökohtaiseksi sijaiseksi toimikaudelle 2021-
2023.

Selkämeren sairaskodin säätiö
Kunnanhallitus valitsi Johanna Juthborgin Selkämeren 

sairaskodin säätiöön varsinaiseksi edustajaksi ja Vivan 
Vesterbackin henkilökohtaiseksi sijaiseksi kaudelle 2021-
2023.

Vaasan seudun Matkailu Oy
Korsnäsin kunta on osakkeenomistaja Vasaregionens 

Turism Ab:ssä (Vaasan seudun Matkailu) ja sillä on 
läsnäolo-oikeus yhtiökokouksessa, joka pidetään kerran 
vuodessa.

Kunnanhallitus valitsi Christina Båssarin Vaasan seud-
un Matkailun yhtiökokousten varsinaiseksi kokousedus-
tajaksi ja Sven-Erik Bernasin henkilökohtaiseksi sijaiseksi 
kaudelle 2021-2023.

Kiinteistö Oy Trikar
Korsnäsin kunta omistaa Kiinteistö Oy Trikar –nimi-

sen kiinteistön Karjaalla. KKK harjoitti rakennuksessa 
toimintaansa ruotsinkielisen Suomen eteläisissä osissa. 
Kiinteistö rakennuksineen on ollut myynnissä pitemmän 
aikaa, mutta siihen saakka Korsnäsin kunta yksin omistaa 
kiinteistön.

Kunnanhallitus valitsi Sven-Erik Bernasin Kiinteistö Oy 
Trikarin yhtiökokousten kokousedustajaksi ja Ulf Granå-
sin henkilökohtaiseksi sijaiseksi toimikaudelle 2021-2023. 
Kunnanhallitus valitsi Sven-Erik Bernasin, Christina Bå-
ssarin ja Hans Siggbergin yhtiön hallitukseen kunnan 
hallitusjäseniksi ja Ulf Granåsin sijaiseksi kaudelle 2021-
2023.

Oy Stormossen Ab
Korsnäsin kunta on Oy Stormossen Ab  -yhtiön osak-

keenomistaja ja sillä on mahdollisuus olla läsnä yhtiöko-
kouksissa ja valita hallitusedustaja yhtiön hallitukseen. 
Korsnäsin kunnalla ei ole oikeutta varsinaiseen hallitus-

paikkaan, vaan varsinainen paikka on kiertänyt yhtiön 
pienempien osakkeenomistajien kesken. Jos ei ole ollut 
varsinaista paikkaa, niin on ollut varajäsenpaikka. Varajä-
senillä on ollut läsnäolo- ja puheoikeus yhtiön hallituksen 
kokouksissa. Jos uutta osakkeenomistajasopimusta aleta-
an noudattamaan, jäävät varajäsenpaikat pois ja sen sijaan 
saavat ilman hallituspaikkaa olevat kunnat senior-advisor 
–paikan läsnäolo- ja puheoikeudella.

Kunnanhallitus valitsi Ulf Granåsin Oy Stormossen 
Ab:n yhtiökokouksen varsinaiseksi jäseneksi sekä Kata-
rina Wester-Bergmanin henkilökohtaiseksi varajäseneksi 
toimikaudelle 2021 -2023. Kunnanhallitus valitsi Håkan 
Westerin kunnan edustajaksi yhtiön hallitukseen toimi-
kaudeksi 2021-2023.

Oy VASEK Ab
Korsnäsin kunta on osakas alueellisessa elinkeinoyhtiö 

Oy VASEK Ab:ssä ja sillä on mahdollisuus olla läsnä yh-
tiökokouksissa sekä valita myös oma edustaja yhtiön hal-
litukseen.

Kunnanhallitus valitsi Anna-Lena Kronqvistin Oy VA-
SEK AB:n yhtiökokousten varsinaiseksi edustajaksi ja 
Sven-Erik Bernasin henkilökohtaiseksi sijaiseksi toimi-
kaudeksi 2021-2023. Kunnanhallitus valitsi Christina Bå-
ssarin varsinaiseksi hallitusjäseneksi ja Camilla Riback-
an hänen henkilökohtaiseksi sijaisekseen toimikaudeksi 
2021-2023.

Mico Botnia Oy Ab
Korsnäsin kunta on osakas kuntaomisteisessa yhtiössä, 

Mico Botnia Oy Ab, ja sillä on oikeus valita edustaja yhti-
ön yhtiökokoukseen.

Kunnanhallitus valitsi Christina Båssarin Mico Botnia 
Oy Ab:n yhtiökokousten varsinaiseksi edustajaksi ja Ca-
roline Westerdahlin henkilökohtaiseksi sijaiseksi toimi-
kaudeksi 2021-2023.

TeeSe Botnia Oy Ab
Korsnäsin kunta on osakkeenomistaja kuntaomisteises-

sa yhtiössä TeeSe Botnia Oy Ab ja sillä on oikeus valita 
edustaja yhtiön yhtiökokoukseen.

Kunnanhallitus valitsi Christina Båssarin TeeSe Botnia 
Oy Ab:n yhtiökokousten varsinaiseksi edustajaksi ja Ca-
roline Westerdahlin henkilökohtaiseksi sijaiseksi toimi-
kaudeksi 2021 – 2023.

Vaasanseudun ajoharjoittelurata
Korsnäsin kunta on Vaasanseudun ajoharjoittelurata-

säätiön jäsen ja sillä on oikeus valita hallitukseen varsi-
nainen jäsen ja henkilökohtainen sijainen.

Kunnanhallitus valitsi Johan Holm-Rosbäckin Vaasan-
seudun ajoharjoitteluratasäätiön varsinaiseksi jäseneksi ja 
Roger Lindholmin henkilökohtaiseksi sijaiseksi kaudeksi 
2021 – 2023.

Korsnäsin kunnan luottamushenkilöt
Korsnäsin kunnanhallitus valitsi 6.9.2021 jäsenet neuvostoihin, toimikuntiin sekä muut edustajat ja asiamiehet.
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Aktion Österbotten r.f.
Korsnäsin kunta on Aktion Österbotten r.f.:n jäsen ja 

sillä on mahdollisuus yhteen edustajaan yhdistyksen yh-
distyskokouksissa.

Kunnanhallitus valitsi Sofia Mitts-Björkblomin Aktion 
Österbotten r.f.:n yhdistyskokousten varsinaiseksi edusta-
jaksi ja Sven-Erik Bernasin henkilökohtaiseksi sijaiseksi 
toimikaudelle 2021 – 2023.

Palkkatoimikunta
Korsnäsin kunnan hallintosäännön mukaan kunnan-

hallituksen on asetettava palkkatoimikunta toimikaudek-
seen.Palkkatoimikunta koostuu viidestä jäsenestä,joista 
kaksi ovat kunnanjohtaja ja talouspäällikkö.

Kunnanhallitus valitsi seuraavat henkilöt palkkatoimi-
kuntaan: Anna-Lena Kronqvist, puheenjohtaja; Camilla 
Ribacka, varapuheenjohtaja; Lars-Erik Mannfolk, Chris-
tina Båssar, kunnanjohtaja; Caroline Westerdahl, talous-
päällikkö.

Korsnäsin Uutisten toimitusneuvosto
Kunnalla on ollut Korsnäsin Uutisia varten  toimitus-

neuvosto, joka valitaan kunnanhallituksen toimikaudeksi. 
Kunnanjohtaja vastaavana toimittajana osallistuu toimi-
tusneuvoston kokouksiin ja työhön. Toimitusneuvoston 
sihteeri on Kenth Nedergård.

Kunnanhallitus asetti seuraavan toimitusneuvoston 
toimikaudelle 2021 – 2023: Sven-Erik Bernas, puheen-
johtaja; Anna-Lena Kronqvist, varapuheenjohtaja; Ma-
ria Mannfolk, Kjell Nydahl, Amanda Åkersten, Helena 
Höglund-Rusk, Christina Båssar (vastaava toimittaja) ja 
Kenth Nedergård (sihteeri).

Mahdollisuuksien Korsnäs  - kehityshankkeen työry-
hmä

Mahdollisuuksien Korsnäs  -kehityshanke jatkaa suuni-
telman mukaisesti 31.12.2022 saakka.

Kunnanhallitus päätti 6.9.2021, että työryhmä, jon-
ka muodostaa Camilla Ribacka, Sofia Mitts-Björkblom, 
Sven-Erik Bernas, Marcus Nordmyr, Jens Bjurbäck, An-
na-Lena Kronqvist, Christina Båssar ja Amanda Åker-
sten,  jatkaa hankkeen työryhmänä hankkeen loppuun 
saakka.

Maailmanperintötoimikunta
Metsähallituksen kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen 

mukaan valitaan valtuuston toimikaudeksi  Moikipään 
saaren luontoaseman yhteistyötoimikunta. Toimikuntaa 
kutsutaan nykyään maailmanperintötoimikunnaksi.

Metsähallituksella on myös mahdollisuus olla läsnä toi-
mikunnan kokouksissa. Maailmanperintökoordinaattori 
Malin Henriksson on ollut mukana.

Moikipään saarta koskeva vanha sopimus pitäisi päi-
vittää. Moikipään saaren toimintaan  on nykyään otettu 
mukaan Solrutten, ja Metsähallituksen ja Solruttenin kes-

ken on vuokrasopimus. Solruttenin edustajan ottaminen  
mukaan toimikuntaan olisi ehkä aiheellista.

Toimikunta pitää huolta markkinoinnin infopisteistä ja 
muusta, mikä kuuluu maailmanperinnön kehittämiseen 
kunnassa. Toimikunta on myös hoitanut Maailmanperin-
töpäivän järjestelyt. Päivät järjestetään Moikipään saares-
sa, mahdollisuuksien mukaan.

Kunnanhallitus valitsi seuraavat henkilöt maailmanpe-
rintötoimikuntaan toimikaudelle 2021 -2023:

Katarina Holmkvist, puheenjoht. (varalla Sven-Erik 
Bernas), Håkan Wester, varapuheenjoht. (Ronny Sten-
bäck), Christina Båssar (Caroline Westerdahl), Thomas 
Ramstedt (Camilla Ribacka), Sofia Mitts- Björkblom (An-
na-Lena Kronqvist).

Merenkurkun maailmanperintö ry
Korsnäsin kunta on Världsarvet i Kvarken r.f.:n yhdi-

styksen jäsen aina vuodesta 2013. Kunnalla on näin ollen 
oikeus valita edustaja yhdistyksen vuosikokouksiin sekä 
valita yhdistyksen hallitukseen varsinainen jäsen ja hen-
kilökohtainen sijainen.

Kunnanhallitus valitsi Anna-Lena Kronqvistin varsi-
naiseksi edustajaksi Världsarvet i Kvarken  -yhdistyksen 
yhdistyskokouksiin ja Katarina Holmkvistin hänen si-
jaisekseen, toimikaudeksi 2021 – 2023. Kunnanhallitus 
valitsi Ann-Sofi Backgrenin varsinaiseksi edustajaksi yh-
distyksen hallitukseen  sekä Thomas Ramstedtin hänen 
sijaisekseen toimikaudeksi 2021 – 2023.

Merenkurkun saariston maailmanperintötoimikunta
Metsähallitus kutsui kokoon asianomaisryhmien yh-

teistyöfoorumin tukeakseen Merenkurkun saariston 
alueellista maailmanperintötyötä. Alueellisen maailman-
perinnön organisointi uudistettiin vuosina 2016-2018 ja 
Merenkurkun saariston maailmanperintoimikuntaa var-
ten kehitettiin uudet toimintapuitteet. Korsnäsin kunnal-
la on uudistettujen toimintapuitteiden mukaisesti oikeus 
valita Merenkurkun saariston maailmanperintötoimik-
untaan varsinainen jäsen ja henkilökohtainen sijainen.

Kunnanhallitus valitsi Katarina Holmkvistin varsi-
naiseksi edustajaksi ja Anna-Lena Kronqvistin henkilö-
kohtaiseksi sijaiseksi toimikuntaan toimikaudelle 2021 
– 2025.

Korsnäs Värme Ab 
Korsnäs Värme Ab (Korsnäsin Lämpö) on kunnalli-

nen tytäryhtiö, jonka Korsnäsin kunta omistaa 100 %:sti.
Kunnan on oltava edustettuna yhtiön yhtiökokouksissa ja 
kunnalla on oikeus valita yhtiön hallituksen kaikki edus-
tajat. Yhtiön hallitus valitaan yhtiökokouksessa.

Kunnanhallitus valitsi Sven-Erik Bernasin varsinaiseksi 
edustajaksi Korsnäs Värme Ab:n yhtiökokouksiin toimi-
kaudelle 2021 – 2023 ja Anna-Lena Kronqvistin henkilö-
kohtaiseksi sijaiseksi.Yhtiön varsinaisiksi hallitusjäseniksi 
valitaan Heidi Kammonen, Jens Bjurbäck ja Håkan Wes-
ter.



KORSNÄSKORSNÄSNyttNytt

39

K
o
r
s
n

ä
s
in

 U
u

t
is

e
t

Lärknäs-Annahemmet  -rakennustoimikunta
Kunnanhallitus asetti v. 2020 rakennustoimikunnan 

Lärknäs-Annahemmet –rakentamista varten. Työ jat-
kuu yli toimikauden,  ja kunnanhallitus päätti 6.9.2021, 
että rakennustoimikunta saa jatketun luottamuskauden. 
Toimikuntaan kuuluu Sven-Erik Bernas, Håkan Wester, 
Johanna Juthborg,  Christina Båssar, Marina Wester-
lund, Susanna Råholm, Ulf Granås, Roland Westerback, 
Lars-Erik Mannfolk, Håkan Häggblom ja Carina West-
berg.

Vanhus- ja vammaisneuvosto
Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on  
Seurata ikääntyneen väestön ja vammaisten tarpeita ja 

tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja ja suosi-
tuksia ikääntyneitä ja vammaisia koskevissa asioissa.

Valvoa, että ikääntyneille ja vammaiselle väestölle tärke-
ät asiat otetaan huomioon kaikkien elinten toiminnassa ja 
että heidän asiantuntemuksensa välitetään näille elimille.

Edistää ikääntyneiden ja vammaisten tasavertaista osal-
listumista eri toimintoihin, kuten sosiaalipalveluun, ter-
veydenhuoltoon, kulttuuriin ja vapaa-aikaan sekä muihin 
kunnallisiin palveluihin ja peruspalveluun.

Kunnanhallitus valitsi 6.9.2021 seuraavat henkilöt van-
hus- ja vammaisneuvostoon vuosille 2021-2023:

Varsinainen   Sijainen
Vivan Vesterback  Marita Vägar
Håkan Häggblom  Alef Ståhl
Janina Hannus   Per-Ole Lassas
Siv Högnäs   Boris Foxell
Kerstin Sjöstrand  Christina Mannfolk
Vanhus- ja vammaisneuvosto valitsee puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan keskuudestaan. Vanhuspalveluohjaa-
ja on vanhus- ja vammaisneuvoston sihteeri.

Nuorisoneuvosto
Nuorisoneuvoston tehtävät ovat:
Seurata nuoremman väestön tarpeita ja tehdä aloitteita 

ja esityksiä sekä antaa lausuntoja ja suosituksia nuorisoa-
sioissa.

Valvoa, että nuoremmalle väestölle tärkeät asiat oteta-
an huomioon kaikkien elinten toiminnassa ja että heidän 
asiantuntemuksensa välitetään näille elimille.

Edistää nuorison osallistumista yhdistysten ja kunnalli-
seen toimintaan, kuten nuoriso-, urheilu-, vapaa-aika- ja 
kulttuuritoimintaan.

Syksyn tultua asista kiinnostuneeseen nuorisoon on 
vedottu koulujen ja Korsnäsin Uutisten kautta. Heidän 
toivotaan ehdottavan jäseniä nuorisoneuvostoon. Kun-
nanhallitus palautti asian 6.9.2021, koska odotetaan ni-
miehdotuksia.

Tulevaisuustoimikunta
Kunnalla on ollut tulevaisuustoimikunta tulevaisuuden 

kehityshankkeita ja kehitystoimenpiteitä koskevia kes-
kusteluja varten. Toimikunta valitaan kunnanhallituksen 
toimikaudeksi.

Kunnanhallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja 
puheoikeus tulevaisuustoimikunnan kokouksissa ja sih-
teerinä toimii kunnanjohtaja. Kunnan  elinkeinoelämän 
edustaja VASEKissa on myös kutsuttu toimikunnan ko-
kouksiin.

Tulevaisuustoimikunta ei ole kokoontunut viime toimi-
kaudella. Monia toimikunnan aiemmissa keskusteluissa 
esiin tulleita ajatuksia toteutetaan parhaillaan Mahdol-
lisuuksien Korsnäs  -hankkeen puitteissa.

Kunnanhallitus totesi 6.9.2021, että tällä hetkellä  ei 
ole tarvetta erityiselle tulevaisuustoimikunnalle. Jos tu-
levaisuudessa siihen tulee tarvetta, niin silloin asetetaan 
uusi toimikunta.

Poikkeuslupa
Henrik Björkqvist ja Emelie Reinilä ovat hakeneet 

poikkeuslupaa yhteensä 241,2 m2:n omakotitalon ja ta-
lousrakennuksen rakentamista varten tilalle Norrgård 
5:164 Moikipään Bredskäretissä vahvistetulle rantay-
leiskaavalle.

Alue on rantayleiskaavassa merkinnällä RA (vapaa-ajan 
asuntojen alue).

Etäisyys yleiseltä tieltä rakennuspaikalle on n. 0,9 km.
Naapureilla ei ole mitään huomauttamista hakemuksen 
suhteen. Rakennukset liitetään Moikipään veden vesi-
johtoverkkoon ja jätevesi johdetaan pienpuhdistamoon.

Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle 
poikkeusluvan myöntämistä valmisteluun viitaten. Lauta-
kunta toteaa, että rakennuspaikka täyttää ne vaatimukset 
vapaa-ajan asunnon/-tontin muuttamisesta ympärivuoti-
seen asumiseen, jotka kunnanhallitus vahvisti 26.3.2002. 
Rakennukset liitetään Moikipään veden (Molpe vatten) 
vesijohtoverkostoon ja jätevesi johdetaan pienpuhdista-
moon.

Kunnanhallitus myönsi 27.9.2021 poikkeusluvan tekni-
sen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti.
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Vuoden yritys Korsnäsissä 
2020 - Fma Meris Teamwork

Tämän vuoden Korsnäsin yrittäjien kruunajaiset 
2020 on siirretty koronapandemian vuoksi. Palkinto-
jenjakotilaisuus järjestetään Korsnäsin yrittäjien syys-
kokouksessa 9.11.2021.

Tämän vuoden Yrittäjäpalkinnon saa Meris Bilajacin 
johtama perheyritys Meris Teamwork. Meris Bilajac on 
uusisuomalainen, joka on perustanut oman yrityksen 
ja luonut töitä itselleen ja perheelleen sekä muutamalle 
muulle.

Vuoden uusyrittäjä Korsnäsissä 2020
Korsnäsin yrittäjien Vuoden uusi yrittäjä 2020 -pal-

kinto menee kahdelle henkilölle, jotka ovat muuttaneet 
harrastuksensa menestyväksi kaupalliseksi yritykseksi 
- yrittäjäpariskunta Joakim Nygård ja Maria Stenbacka 
Molpesta ja yritys West Coast Rib Charter.  
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Maalahden-Korsnäsin terveyskeskus
Influenssarokotukset 2021
Rokotukset ovat maksuttomia seuraaville ryhmille:
• kaikki 65 vuotta täyttäneet
• sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat
• raskaana olevat
• alle 7-vuotiaat lapset
• varusmiespalveluksen aloittavat
• sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henki-
löstö.
Asetuksen mukaan kansallisen rokotusohjelman maksut-
toman influenssarokotteen voi antaa ihmiselle, joka
• on toistuvasti läheisessä kontaktissa vakavalle influens-
salle erityisen alttiiseen ihmiseen
• on toistuvasti läheisessä kontaktissa sellaisen vakavalle 
influenssalle alttiin ihmisen kanssa, jota ei voida suojata 
influenssarokotteella.
Toistuvasti läheisellä kontaktilla tarkoitetaan tilannetta, 
jossa henkilö asuu samassa asunnossa tai on viikoittain 
kasvotusten tekemisissä suojattavan ihmisen kanssa.

Influenssarokotukset Maalahdessa ja 
Korsnäsissä
Maalahdessa ja Korsnäsissä influenssarokotuksiin on 
varattava aika. Ajanvarauksia otetaan vastaan 1.11.2021 
alkaen. Varaa aika numerosta 040 650 7978 ma–to klo 
8–12 ja pe klo 9–12. Rokotteita annetaan Maalahdessa 
(Dankas, Köpingintie 10) ja Korsnäsin terveystalolla.
Raskaana olevat ja lapsiperheet varaavat ajan influens-
sarokotukseen ottamalla yhteyttä omaan neuvolaansa. 
Kotisairaanhoito tarjoaa rokotetta asiakkailleen. Asumi-
syksiköiden asukkaille tarjotaan rokotetta omassa yksi-
kössä.
Kun saat influenssarokotteen, voit samalla kertaa saada 
myös ensimmäisen, toisen tai kolmannen koronarokote-
annoksen.

Koronarokotteen kolmas annos
Soitamme kaikille 80 vuotta täyttäneille maalahtelaisille 
ja korsnäsiläisille, jotka ovat saaneet kaksi annosta koro-
narokotetta. Alle 80-vuotiaat voivat varata ajan kolman-
teen koronarokotukseen numerosta 040 650 7978 ma–to 
klo 8–12 ja pe klo 9–12.

Seuraaville ryhmille suositellaan kolmatta koronarokote-
annosta, kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään 6 
kuukautta:
• 60 vuotta täyttäneet
• laitoksissa ja hoivakodeissa asuvat
• riskiryhmät 1 ja 2
• henkilöt, jotka saivat kaksi ensimmäistä rokotetta 
vuoden 2021 alussa alle 6 viikon annosvälillä

Seuraaville ryhmille suositellaan kolmatta koronarokote-
annosta, kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään 2 
kuukautta:
• sairauden tai hoidon takia voimakkaasti immuunipuut-
teiset 12 vuotta täyttäneet


