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Forststyrelsen på besök i Korsnäs
Vid invigningen av vindkraftskontoret i Korsnäs träffade Forst-
styrelsens ledning med generaldirektör Juha Niemelä i spetsen 
Korsnäsborna, lokala myndigheter och massmedia.
Läs mer på sida 5.
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Sanktionerna som införs mot Ryssland har redan visat 
sig få effekter på höjda priser på bränslen och annan ener-
gi. De ökade kostnaderna för energin kommer att slås ut 
på våra olika produktionspriser, det mesta i vårt land ska 
ju dessutom transporteras någonstans för att nå fram så 
att vi har nog prisstegringar att vänta på många produkter 
ännu. Men det är ett pris som vi får lov att betala om blott 
vi kunde få stopp på kriget i Ukraina så fort som möjligt.

Kriget i Ukraina har lett till en stor flyktingström i form 
av kvinnor, barn och äldre som söker skydd i olika länder 
i Europa. Busslaster med flyktingar har också redan börjat 
anlända till Österbotten. Vi har en god beredskap i Fin-
land för olika krissituationer och speciellt i Österbotten 
har vi en god beredskap för att ta emot flyktingar också. 
De flesta av oss kommer säkert också ihåg att vi i Korsnäs 
gjorde en stor insats när flyktingvågen från Syrien kom 
2015. Då hade vi möjlighet att inkvartera ca 150 flyktingar 
i KKC byggnaden och det var plötsligt full rulle i Korsnäs 
centrum!

Idag är situationen en annan när vi har kunnat hitta 
goda företagare till många av de lediga utrymmena som 
fanns i KKC byggnaden och den nya kommungården ska 
byggas i KKC matsalsbyggnaden. Vi måste också tänka att 
vi nu kommer att se en större del familjer som kommer i 
denna flyktingvåg och då tänker jag att det säkert kan pas-
sa bättre med egna lägenheter där familjerna kan få trygg-
het och möjlighet att samla sig för att börja orka med en 
ny vardag och allt vad det kan innebära. I de lediga lokaler 
vi har i kommunen hoppas vi kunna inkvartera flykting-
ar, som kan komma med kort varsel. Har man på privata 
marknaden lediga lägenheter så kan man gärna tipsa om 
dessa redan nu till kommunens tekniska avdelning.

En sak är jag helt säker på, det är att vi i Korsnäs står 
beredda att ta även detta folk på flykt till våra hjärtan och 
hjälpa till där det är möjligt, för att ge en tro på en bättre 
morgondag för alla Ukrainare runt om i världen.

Frivilliga initiativ har startats även i Korsnäs, tackar för 

Det världspolitiska 
läget

De senaste veckorna har det hänt saker i världen som vi nog 
hade kunnat klara oss utan. Knappt hade OS i Kina avslutats 
förrän vi har ett fullskaligt krig i Europa. Vi hade kanske hunnit 
börja glädjas åt de sopade restriktionerna och en god ekonomisk 
tillväxt i samhället, men nu får vi nog förvänta oss prisstegringar 
av olika slag. 

det, och beredskapen att hjälpa till och skänka en slant 
till katastroforganisationer är stor hos hela Finlands be-
folkning. På vårt eget fullmäktigemöte 7.3.2022 togs ett 
principbeslut för kommundirektören att verkställa en do-
nation på ca 2 euro per invånare till Unicefs och Röda 
Korsets katastrofhjälp till Ukraina. Liksom alla andra som 
donerar en slant till Ukraina just nu så kommer inte den 
enskilda summan att rädda helheten, men tillsammans så 
bildar alla donationer en resurs som kan ha en avgörande 
betydelse för det krigsdrabbade området.

Konkret hjälp till kriget ser inte ut att komma till 
Ukraina från västländerna eller Nato, annat än i form av 
krigsmaterial. Det här har fått den allmänna opinionen 
att svänga kraftigt till förmån för en snabb ansökan om 
Nato-medlemskap för Finland. Reaktionen är inte för-
vånande, jag har själv reagerat precis på samma sätt. När 
president Putin i Ryssland börjar diktera hur Finland och 
Sverige ska besluta i sina egna utrikespolitiska frågor så 
visar det dessvärre att han ser de nordiska länderna som 
en rysk intressesfär. 

Tyvärr verkar den ryska framryckningen också vara 
kopplad till den amerikanska tillbakadragningen av trup-
per i tex Afghanistan.  USAs tillbakadragningen av styr-
kor utomlands ger en tydlig signal om att man inte öns-
kar delta längre i den roll som världspolis som USA haft 
under tidigare decennier. Tyvärr tänker inte stormakterna 
Ryssland och Kina i samma banor som USA, utan verkar 
se tomrummet som USA lämnar som sin historiska möj-
lighet att stärka sina världspolitiska positioner och uppnå 
egna personliga stormaktsambitioner. Ryssland går fram 
genom att krossa och härska just nu. Kina ser på och lär av 
Rysslands eventuella misstag men har samtidigt en eko-
nomisk styrka som har helt andra mått än den ryska. 

Vi håller andan och ber om snabbt vapenstillestånd i 
Ukraina och gör vårt bästa för att anpassa oss och bistå 
där vi kan göra en insats!

Christina Båssar, kommundirektör
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Upplaga: 1300 exemplar
Utkommer 7 gånger 2022 till hushåll 
och företag i Korsnäs
Material sänds till Korsnäs kommun/
Kenth Nedergård
Postadress: Strandvägen 4323, 66200 
Korsnäs
Telefax: 3479 190  
Telefon: 050-5222 644
e-post : kenth.nedergard@netikka.fi

Utgivare: Korsnäs kommun
Ansvarig utgivare: Christina Båssar
Redaktionsråd: Sven-Erik Bernas, Anna-Lena 
Kronqvist, Maria Mannfolk, Kjell Nydahl, Amanda 
Åkersten och Helena Höglund-Rusk.
Framställning: Kenth Nedergård
Foton och material om inte annat nämns: Kenth 
Nedergård
Översättningar: Kielipalvelu Linguatum/Arja Grönvik
Pärmbild: Kenth Nedergård
Tryckeri: Waasa Graphics Ab

Annonsera i KorsnäsNytt
 Annonspriser år 2022 (+ moms 24%)

 Svartvitt Färg

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

Allmännyttiga föreningar och ideella 
samfund får en rabatt på 50 % på ovan-
stående priser för annonser som gäller 
kommersiella evenemang och motsva-
rande arrangemang.
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HEMFÖRRÅDET I SKICK!
Medborgarnas och olika samfunds egen beredskap är grunden för kriståligheten i samhället! Varje hushåll 
ska se till att det i hemmet finns vatten, mat och andra förnödenheter så att det räcker för tre dygn.

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

• Mediciner
• Jodtabletter (Jodix) – tas endast på myndighe-

ternas anvisning

• Ljus och tändstickor
• Kontanta medel
• Husdjurens tillbehör
• Om du bor i ett hus med öppen spis eller ved-

eldad bastu, skaffa tillräckligt med ved som 
reserv värme

• Se till att bensintanken är så full som möjligt

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

OM DET BLIR ELAVBROTT

1. Ta ficklampan från dess vanliga plats.
2. Stäng elspisen, cirkelsågen mm. hushållsmaskiner eller -apparater som kan skapa farliga situationer.
3. Ring nödnumret endast i nödsituationer. I andra ärenden hjälper Medborgarinformationen, tfn. 0295 000 

eller medborgarradgivning.fi
4. Slå på en batteridriven radio och lyssna på eventuella anvisningar från myndigheterna.

Tilläggsinformation:  https://www.pohjanmaanpelastuslaitos.fi/svenska/
    https://www.spek.fi/sv/
    https://www.stuk.fi/
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Korsnäs nya kommungård tar 
ett stort steg framåt. Anbudsför-
frågningar för byggande av ny 
kommungård har genomförts 
och i januari 2022 kunde teknis-
ka nämnden ta ställning till de 
inlämnade anbuden. 

Planerad byggstart är i mars 
2022. I december ska bygget vara 
klart. Inflyttning kan ske i början 
av 2023 och då flyttar Korsnäs 
kommunkansli tvärs över Strand-
vägen till nya kontorsutrymmen.

Johan Ångerman har planerat 
den nya kommungården och full-
mäktige godkände ritningarna i 
maj 2021.

Byggnadsentreprenad
Anbudsförfrågan för bygg-

nadsentreprenörsanbud för den 
nya kommungården har gjorts 
som öppet förfarande och an-
budsförfrågan har publicerats 
på Hilma. Inom utsatt tid inkom 
fyra anbud. Samtliga anbudsgivare 
uppfyllde kvalificeringskraven och 
anbuden motsvarade förfrågan.

Entreprenadförhandling har 
hållits med den som avgett det läg-
sta anbudet 2.2.2022 för att reda ut 
eventuella oklarheter i det givna 
anbudet.

Tekniska nämnden tog ställning 
till anbuden 15.2.2022 och före-
slog för kommunstyrelsen att När-
pesföretaget RS Bygg & Schakt, 
som har gett det ekonomiskt mest 
fördelaktiga priset väljs till bygg-
nadsentreprenör för ny kommun-
gård i Korsnäs. Anbudspriset var 
959 500 euro.

Korsnäs nya kommungård
Elentreprenad

Anbudsförfrågan för elentrepre-
nad för den nya kommungården 
har gjorts som öppet förfarande 
och anbudsförfrågan har publ-
icerats på Hilma. Inom utsatt tid 
inkom tre anbud. Anbudsgivar-
na uppfyllde kvalificeringskraven 
och anbuden motsvarade förfrå-
gan.

Entreprenadförhandling har 
hållits 2.2.2022 med de två entre-
prenörer som avgett de två lägsta 
anbuden för att reda ut eventuella 
oklarheter i det givna anbudet, då 
de var så nära i pris.

Tekniska nämnden tog ställning 
till anbuden 15.2.2022 och före-
slog för kommunstyrelsen att Bra-
vida Finland väljs till elentrepre-
nör för den nya kommungården i 
Korsnäs. Anbudspriset var 229500 
euro.

Ventilationsentreprenad
Anbudsförfrågan för ventila-

tionsentreprenad för den nya 
kommungården har gjorts som 
öppet förfarande och anbudsför-
frågan har publicerats på Hilma. 
Inom utsatt tid inkom två anbud. 
Anbudsgivarna uppfyllde kvalifi-
ceringskraven och anbuden mot-
svarade förfrågan.

Entreprenadförhandling har 
hållits 2.2.2022 med den som av-
gett det lägsta anbudet för att reda 
ut eventuella oklarheter i det giv-
na anbudet.

Tekniska nämnden tog ställ-
ning till anbuden 15.2.2022 och 
föreslog för kommunstyrelsen att 

Bravida Finland väljs 
till ventilationsentre-
prenör för den nya 
kommungården i 
Korsnäs. Anbudspri-
set var 159500 euro.

Rörentreprenad
Anbudsförfrågan för rörentre-

prenad för den nya kommungår-
den har gjorts som öppet förfa-
rande och anbudsförfrågan har 
publicerats på Hilma. Inom utsatt 
tid inkom ett anbud. Anbudsgiva-
ren uppfyllde kvalificeringskraven 
och anbudet motsvarade förfrå-
gan.

Entreprenadförhandling har hål-
lits 2.2.2022 för att reda ut eventu-
ella oklarheter i det givna anbudet. 

Tekniska nämnden tog ställning 
till anbuden 15.2.2022 och före-
slog för kommunstyrelsen att Bra-
vida Finland väljs till rörentrepre-
nör för den nya kommungården i 
Korsnäs. Anbudspriset var 109500 
euro.

Automationsentreprenad
Nuvarande automatik vid 

KKC-byggnaderna är relativt ny. 
I samband med att den nya kom-
mungården planeras har plane-
ringshandlingarna för automa-
tiken kompletterats för att passa 
med den befintliga relativa nya 
automatiken som finns för bygg-
naderna.

Någon anbudsförfrågan för au-
tomationsentreprenadanbud har 
därför inte gjorts, utan förfrågan 
har gjorts till den firma som i 
dagsläget har installerat automati-
ken i byggnaderna.

Tekniska nämnden föreslog 
15.2.2022 att Automation T&N 
väljs till automationsentrepre-
nör för den nya kommungården i 
Korsnäs.

Entreprenad inom budget
Kommunstyrelsen beslutade 

21.2.2022 genomgående i enlighet 
med tekniska nämndens förslag. I 
budgeten finns 1,34 miljoner euro 
för kommungårdsbygget i år. En-
ligt offerterna kan projektet ge-
nomföras inom planerad budget.
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Korsnäs vindkraftsparks 
kontor har öppnat

Heidi Vest har blivit utnämd 
till projektexpert för Forststy-
relsens havsbaserade vindkrafts-
projekt i Korsnäs

Heidi Vest (37), pol.mag., har ut-
setts till projektexpert för det havs-
baserade vindkraftsprojektet som 
Forststyrelsen planerar i Korsnäs. 
Heidi Vest tillträdde tjänsten den 
24 januari och arbetar både vid 
kontoret i Korsnäs och i Vasa.

Heidi Vest har tidigare arbetat 
för havsvindprojektet Veja Mate 
i Tyskland och i projektuppgifter 
för lastbilstillverkaren MAN vid 
MAN Financial Services-enheten 
också i Tyskland. Hon har nyli-
gen flyttat tillbaka till Finland från 
Singapore.

- Vi välkomnar Heidi Vest varmt 
till det viktiga havsvindprojektet. 
Tack vare sin bakgrund från Vasa 
ekonomiska område, hennes erfa-
renhet och tvåspråkighet har hon 
utmärkta möjligheter att fungera 
som en länk mellan lokalsamhäl-
let och Forststyrelsen i ett viktigt 
offshoreprojekt för förnybar ener-
gi för Finland, säger Pertti Tapio. 

- Korsnäskontoret fungerar både 
som presentationsplats för projek-
tet och som bas för de som arbetar 
med projektet. Vår nya projektex-
pert finns tillgänglig varje vecka på 
Korsnäs kontoret för dem som är 
intresserade av havsbaserad vind-
kraft, säger Pertti Tapio, projektle-
dare för vindkraftsverksamhet.

Kontaktuppgifter 
Heidi Vest, projektexpert, Forst-
styrelsen, tel. 040 167 6862, heidi.
vest@metsa.fi 
Pertti Tapio, projektledare för 
vindkraftsverksamheten, Forststy-
relsen, puh. 040 510 5302, pertti.
tapio@metsa.fi

Korsnäs vindkraftspark
Forststyrelsen planerar en havsba-
serad vindkraftspark utanför Korsnäs 
i statens allmänna vattenområde, 
cirka 15 till 30 kilometer från kusten.
Korsnäs havsbaserade vindkrafts-
park skulle öka Finlands vindkraft-
skapacitet med nästan 50 procent 
om den färdigställs nu.
Vindkraftparkens nominella kapacitet 
skulle vara cirka 1 300 megawatt 
(MW), med en årlig produktion på 
cirka 5 000 gigawattimmar (GWh).
Vindkraftparken skulle bestå av upp-
skattningsvis 70 till 100 turbiner med 
en kapacitet på 12 till 20 megawatt.
Den havsbaserade vindkraftsparken 
kan vara i drift tidigast 2028.
För ytterligare information om 
Korsnäsprojektet se på Forststy-
relsens hemsida på: https://www.
metsa.fi/sv/ansvarsfull-naringsverk-
samhet/vindkraft/korsnas-havsvind-
park/

Invigning av vindkraftskontoret
Måndagen den 14 mars var det 

dags för invigning av Forststyrel-
sen vindkraftskontor i Korsnäs. 
På plats fanns Forststyrelsens 
ledning tillsammans med kom-
munens och landskapets repre-
sentanter.

Kontoret finns på Silverbergs-
vägen 23 (KKC:s byggnad). Pro-
jektexpert Heidi Vest är anträffbar 
tisdag-torsdag i Korsnäs. På mån-
dagar och fredagar jobbar hon på 
Forststyrelsens kontor i Vasa.

Forststyrelsens ledning på besök i Korsnäs tillsammans med kommunens ledning. Fr.v. Ville Koskimäki, 
projektutvecklingschef  för vindkraft, Markku Tuominen, kundchef, Pertti Tapio, projektchef  för vindkraft, 
Tuomas Hallenberg, direktör för fastighetsutveckling, Juha Niemelä, generaldirektör, Christina Båssar, 
kommundirektör, Heidi Vest, projektexpert, Anna-Lena Kronqvist, kommunstyrelsens ordförande och Otto 
Swanljung, vindkraftschef.
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AKTUELLTÖsterbottens välfärdsområde tar 
över ansvaret för att tillhandahålla 
Korsnäs kommuns hälsovårdstjänster 
den 1 januari 2022. Klipp ut och spara 
våra viktigaste kontaktuppgift er, så att 
du så lätt som möjligt kan kontakta oss!

KONTAKTUPPGIFTER TILL  
HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER I ÖSTERBOTTEN

Kundbetjäningscenter
06 218 9000
Ring oss för att få hjälp med bedömning av din 
situation och handledning till våra tjänster.

Öppet vardagar kl. 8–16

Munhälsovårdens rådgivning
06 218 9100
Ring oss när du vill boka tid till tandläkare, 
tandskötare eller tandhygienist, eller om du 
vill ha information om våra tjänster.

Öppet vardagar kl. 7.30–16

Hälsovårdsjour 
116117
Ring oss när du behöver hjälp snabbt. OBS! 
Kom ihåg det allmänna nödnumret 112, om du 
behöver hjälp omedelbart.

Öppet dygnet runt 

Social- och krisjour 
06 218 9555
Ring oss vid brådskande behov av 
socialservice.

Öppet dygnet runt

Allmänt nödnummer 
112
Ring det allmänna nödnumret 112, om du 
behöver hjälp omedelbart.

Öppet dygnet runt

Telefonväxel 
06 218 1111
Ring oss om du inte hittar den kontaktuppgift  
du behöver.

Öppet vardagar kl. 7–17 

Tjänster på nätet
Du hittar våra elektroniska tjänster samt 
uppgift er om alla våra tjänster på adressen  
pohjanmaanhyvinvointi.fi 

Funktionstester 
pågår på H-husets 
byggplats
NYBYGGET VID Vasa centralsjukhus, 
H-huset, syns ända till centrum av 
Vasa. Hösten 2022 börjar man betjäna 
kunder i byggnaden. Innan personalen 
kan flytta in färdigställs byggarbetena 
i huset och lokalerna städas grundligt. 
I de utrymmen där man har kommit 
längst pågår justeringar och mätningar 
samt funktionstester, för att säker-
ställa att alla anordningar och system 
fungerar. Dessutom mäts och justeras 
ventilationens luft mängder.

Dagligen arbetar i snitt 150 yrkesperso-
ner inom olika branscher på byggplat-
sen för att säkerställa att lokalerna är 
färdiga inom mindre än ett år. Gårds-
arbetena som startade under hösten 

slutförs sommaren 2022, då man bland 
annat sår gräsmattor och färdigställer 
planteringarna. När H-huset är klart 
erbjuder vi mångsidiga tjänster i triv-
samma och moderna lokaler.

På bilden mäts luft ljudisoleringen 
mellan två rum i Vasa centralsjukhus 
H-byggnad. Med luft ljudsisolering 
avses konstruktionens förmåga att 
begränsa ljudspridningen från ett rum 
till ett annat.Kl

ip
p 
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Österbottens strandlinje i en av klienternas våningsfoajé. Strandlinjen är utskuren i 
MDF-skiva, med en LED-ljusslinga som lyser upp bakom.

Under år 2022 sköts socialvården 
vardagar 8-16 av Korsnäs kommun

Kontaktuppgifter

Socialchef Carina Westberg
 Tel. 06-3479125
 Tel.tid 9-10

Socialarbetare Lena-Maria Tuure
 Tel. 06-3479147
 Tel.tid 8.30-9.30

Vik.socialarbetare/
socialhandledare Hanna Högback
 tel. 050-3297564
 Tel.tid 8.30-9.30

Kanslist socialkansliet Katarina Wester-Bergman
 Tel. 050-3866418
 Tel.tid 8.30-9.30 må-ons fm

Äldreomsorgsledare Marina Westerlund
 Tel. 050-5529621

Vik.hemserviceledare Johanna Juthborg
 Tel. 050-3714501

Vik. enhetsledare Ann-Louise Salahddin
Lärknäs och Annahemmet Tel. 050-5987010

Mötestidtabell för våren 2022
Kommunstyrelsen 

Måndag 28.03.2022  kl. 18:30 (Bokslutsmöte)

Måndag 25.04.2022 kl. 18.30

Måndag 16.05.2022 kl. 18.30

Måndag 20.06.2022 kl. 18.30

Kommunfullmäktige 

Måndag 30.05.2022 kl. 18.30 Bokslutet + kommunstrategin
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En fastighetsgrupp bestående 
av tjänstemän från kommuner-
na inom Österbottens välfärds-
område och välfärdsområdets 
lokaldirektör har utarbetat hy-
resprinciper och hyresavtal mel-
lan Välfärdsområdet och kom-
munerna. Hyresavtalen som 
utarbetats baserar sig på fastig-
heternas tekniska värde samt ett 
avkastningskrav.

Hyresavtalen för Korsnäs kom-
muns del gäller de samägda fast-
igheterna Korsnäs hälsogård, 
Malax-Korsnäs HVC, som ägs till 
70% av Malax kommun och till 
30% av Korsnäs kommun. Förut-
om de samägda fastigheterna så 
skall hyresavtal för skolhälsovår-
dens utrymmen undertecknas för 
Korsnäs kyrkby skola, Taklax sko-
la och Molpe skola.

Hyresavtalen giltighetstid 
för ovanstående fastigheter är 

Hyresavtal för fastigheter 
inom välfärdsområdet

1.1.2022-31.12.2025 med option 
på ett år.

Fr.o.m. 1.1.2023 uthyrs Lärknäs 
effektiverat serviceboende och Bu-
ketten. Fastighetgruppen utarbe-
tar ännu olika detaljfrågor i hyres-
avtalen så dessa delar är ännu inte 
helt slutliga.

Vid fullmäktigemötet 8.3.2021 
inlämnade ledamot Marcus   
Nordmyr m.fl. en motion om 
att kommunen borde försöka 
sälja ut kommunens ägande i 
HVC-fastigheten i Malax. Moti-
veringen är att kommunen på så 
vis kunde få in kapital för byg-
gandet av nya Lärknäs och und-
vika en alltför stor skuldsättning.

Malax och Korsnäs gemensam-
ma ägande i fastigheterna styrs 
av ett skilt avtal som uppgjorts 
2009 mellan kommunerna. I en-
lighet med avtalet äger Korsnäs 
kommun 30 % av två fastigheter, 
Hälsovårdscentralen i Malax och 
Hälsogården i Korsnäs. Malax 
äger resterande 70 % i samma fast-
igheter samma fördelning används 

även för aktier i Dankas fastighets 
ab.

Ärendet har diskuterades i den 
gemensamma samarbetsnämnden 
för Malax och Korsnäs på mötet 
7.5.2021. Malax kommun har inget 
intresse av att köpa in fastigheten av 
Korsnäs. Även förvaltningen av de 
gemensamt ägda fastigheterna vid 
övergången till välfärdsområdet 
1.1.2022 diskuterades. 

Idag när det finns godkänd lag-
stiftning om välfärdsområdet och 
även preliminära hyresavtal, finns 
det garantier för en lönsam uthyr-
ning av fastigheterna för åtminsto-
ne perioden 1.1.2022 – 31.12.2025, 
varefter välfärdsområdet har op-
tion på ett hyresår till. Därmed 

Ingen försäljning av andel i HVC-fastigheten i Malax

kan man avvakta välfärdsområ-
dets utveckling och samtidigt vär-
na om att kommunens invånare 
har välfärdsområdets betjänings-
punkter nära till hands genom 
att även i fortsättningen äga dessa 
fastigheter.

Kommunstyrelsen föreslog för 
fullmäktige att de gemensamt 
ägda fastigheterna ska kvarstå i 
kommunens ägo tills vidare och 
att samarbetsnämnden ser över 
principerna för förvaltningen för 
att få ett system som fungerar väl 
även i det nya välfärdsområdet.

Fullmäktige omfattade kom-
munstyrelsen förslag och förkla-
rade motionen färdigt behandlad 
7.3.2022.

Samarbetsnämnden Ma-
lax-Korsnäs har för sin del god-
känt de uppgjorda hyresavtalen för 
de gemensamt ägda fastigheterna.

Kommunstyrelsen godkände 
21.2.2022 hyresavtalen i enlighet 
med tekniska nämndens förslag.

Hälsogården

Österbottens välfärdsområde hyr Korsnäs hälsogård från 1.1.2022.



8

KORSNÄSKORSNÄSNyttNytt
K

o
m

m
u

n
a
l
 i
n

f
o
r
m

a
t
io

n

Vid fullmäktigemötet 
31.5.2021 lämnade ledamot Kim 
Sebbas m.fl. in en motion om föl-
jande:

• Att Korsnäs kommun utar-
betar en plan för ett bättre 
och ökat utbud av hyres-
bostäder

• Att Korsnäs kommun snabbt 
utvärderar alternativen för 
byggprocesser tillsammans 
med privata aktörer

• Att Korsnäs utvärderar kom-
munens möjligheter att själv 
inleda ett eller flera nybyg-
gen av hyresbostäder på 
kommunens mark i framför 
allt södra och norra delen av 
kommunen där pendlingen 
ifrån, är som attraktivast och 
en växande trend.

Kommunstyrelsen konstaterade 
att redan före motionens inläm-
nade har kommunen aktivt jobba 
med frågorna kring boende ge-
nom utarbetandet av det markpo-
litiska programmet som godkänts 
av fullmäktige.

Markinköp
Mark för bostadsbyggande har 

inköpts i Bjurbäck och Molpe och 
i övriga delar finns en del mark i 
kommunens ägo som kan använ-
das för att bygga hyresbostäder. 
Kommunen har reserverat bud-
getmedel för eventuella flera inköp 
under kommande år.

Under hösten 2021 hölls inom 
ramen för projektet Möjligheterna 
Korsnäs en diskussionskväll med 
de lokala byggentreprenörerna om 

hur man kunde få igång byggandet 
av hyresbostäder i kommunen. En 
förfrågan till byggföretag utanför 
kommunen har också sänts.

Budgetanslag
Inför budgetberedningen till 

budgeten 2022 diskuterades be-
hovet och nu finns anslag intaget 
så att kommunen kan medverka i 
bildandet av ett eller flera bostads-
aktiebolag i någon form så att byg-

Motion om fler hyresbostäder i kommunen

Korsnäs hjälper Ukraina
På måndagskvällen 7.3.2022 lyfte kommunfullmäktige in ett extra ärende på föredragningslistan. Enhälligt tog 
man beslut om att Korsnäs kommun ger 4 000 euro till människorna i Ukraina. Den donerade summan motsvarar 
cirka två euro per kommuninvånare i Korsnäs. 
Hälften av summan går till Unicef och hälften går till Finlands Röda Kors. Beslutet verkställs så fort som möjligt.

gandet av hyresbostäder kan star-
ta under 2022. Beloppet är ännu 
inte låst till något specifikt objekt. 
Intresse har visats för byggande 
av radhus i Molpe och i kyrkbyn. 
Finns det ytterligare intresse så 
borde kommunen ha beredskap 
att delta även i dessa projekt.

Fullmäktige omfattade redogö-
relsen och konstaterade motionen 
vara färdig behandlad 7.3.2022.

Korsnäs hem och skola r.f. 
kommer att köpa lekredskapet 
spindelgungan till skolområdet 
i Korsnäs kyrkby. Föräldrafören-
ingen Tulavippan r.f. kommer att 
köpa ett likadant lekredskap till 
rinkenområdet, som ligger intill 
Molpe skola och Molpe dagis. 

Föreningarna har gjort en för-
frågan om spindelgungan kan in-

Spindelgungor till Korsnäs och Molpe

förskaffas via kommunen och att 
föreningen står för kostnaderna 
för den. En spindelgunga inklusive 
installationskostnader kostar 3484 
€ (moms 0%). 

Tekniska nämnden godkände 
åtgärden och föreslog nödvändi-
ga budgetändringar. Fullmäkti-
ge godkände budgetändringarna 
7.3.2022. 
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Under en längre tid har det 
varit brist på hyreslägenheter i 
kommunen. Det har även fun-
nits ett flertal intressenter under 
det senaste året som önskat köpa 
bostadslägenheter av kommu-
nen i Molpe.

Från flertal håll har påpekats att 
kommunen bör göra något kring 
bostadsbristen som råder i byarna. 
En framställan har även framförts 
av Styrgruppen för Möjligheternas 
Korsnäs att man så fort som möj-
ligt startar upp ett bostadsaktiebo-
lag som går in för att bygga radhus 
och/eller parhus för att åtgärda den 
rådande bristen på hyresbostäder.

För tillfället står ca 15 hushåll i 
bostadskö, dessa fördelas enligt 
7 hushåll i Korsnäs kyrkby och 8 
i Molpe by. Diskussioner och vis-
ningar av radhustomter har gjorts 
under det senaste året till eventu-
ella intressenter.

Två radhus med åtta lägenheter
Master Building Solutions Ab 

Oy har meddelat intresse för ett 
outbrutet område om totalt ca 
3108,2 m2 av fastighet Blänkfyren 
6:200 i Molpe by. 

På tomten planeras ett radhus 
omfattande 4 bostadslägenheter 
samt 4 biltaksplatser jämte förråd i 
en separat byggnad. Lägenheterna 
är tänkta att säljas till privatperso-
ner. För den återstående delen av 
Blänkfyren om ca 6717,3 m2 öns-
kas ett arrendeavtal. På den tom-
ten planeras ytterligare ett radhus 
omfattande 4 bostadslägenheter 
samt 4 biltaksplatser jämte förråd 
i en separat byggnad. 

Företaget föreslår att kommunen 
köper hela radhus B med biltak 
och förråd. Arrendet övergår till 
kommunen och bostadsbolaget 
skulle bli 100% helägt av kommu-
nen.

På arrendetomten finns möjlig-
het att bygga ytterligare ett radhus.  

Ett radhus med tre lägenheter 
ryms ännu inom byggrätten.

Tekniska nämndens förslag
Enligt kommunens pågående 

bostadstomtkampanj säljs radhus-
tomter för 1000 €/tomt. Kostna-
den för radhuset är 755 250 € (2 
st 2-rummare, 53m2 vardera och 2 
st 3-rummare 79,5m2 vardera) el-
ler 2,850 €/m2. Hyran torde bli ca. 
630€/månad för en två rummare 
och 950 €/månad för en tre rum-
mare. I årets investeringsbudget 
finns ett anslag om 300 000 € för 
inköp av aktielägenheter. 

Tekniska nämnden föreslog att 
utkastet till reservationsavtal god-
känns, det outbrutna området om 
ca 3108 m2 av fastigheten Blänk-
fyren 6-200 säljs för 1000 €, ett ar-
rendeavtal uppgörs för Blänkfyren 
6–200 om 6717,3 m2 och ett skilt 
bostadsaktiebolag med egen styr-
ning bildas för radhuset och kom-
munen går i borgen för lån som 
upptas.

Radhuset införskaffas av bo-
stadsbolaget under förutsättning 
att båda radhusen uppförs enligt 
uppgjorda ritningar. Arrendet 
överförs från byggentreprenören 
till bostadsbolaget när projektet 
har förverkligats.

Fullmäktige godkände projektet
Efter diskussion beslutade full-

mäktige 7.3.2022 att sälja en rad-
hustomt till MBS för 1 000 euro 
och arrendera ut en intilliggande 
radhustomt. Försäljningspriset är 
det samma som kommunen an-
vänder i sin tomtkampanj.

Fullmäktige beslutade att bilda 
ett bostadsaktiebolag för det rad-
hus, som MBS bygger och Korsnäs 
kommun köper. Kommunen över-
för 100 000 euro som eget kapital 
till det nya bolaget. Summan är en 
tredjedel av den totalsumma som 
kommunen budgeterat för aktie-
köp i hyresbostadsprojekt detta 
år. Kvar finns 200 000 euro om det 
dyker upp fler byggprojekt.

Kommunen går i borgen för det 
lån som bostadsaktiebolaget tar. 
Fullmäktige tar ett skilt beslut om 
lånet när den exakta summan, lå-
nevillkoren och banken är klara. 
Preliminärt handlar det om 700 
000 euro.

Lånesumman kommer inte att 
synas i kommunens budget, utan 
i bostadsaktiebolagets budget. Hos 
kommunen syns det som en ök-
ning i koncernens skuldsättning.

Leif Holmblad anmälde avvi-
kande åsikt till beslutet om rad-
husprojektet i Molpe.

Nytt radhusprojekt

3 R + K 79.5 m2

3 R + K 79.5 m2

2 R + K 53.0 m2

2 R + K 53.0 m2

3 R + K 79.5 m2

3 R + K 79.5 m2

2 R + K 53.0 m2

2 R + K 53.0 m2

Reservation för radhus med 3 lägenheter

Räddningsväg b=3500 mm

Räddningsväg b=3500 mm

RADHuS A

RADHuS B

P P P P P P P P

A1

A4

A2

A3

B1

B4

B2

B3
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Två initiativ om de planerade 
vindkraftsparkerna i Korsnäs 
har inlämnats till kommunen 
och behandlades på fullmäktige-
mötet 7.3.2022.

Tommy Bäckman har inläm-
nat ett initiativ undertecknat av 
172 personer, vilket påpekar att 
en vindkraftspark, som planeras 
i Korsnäs kommun, bör placeras 
minst 3 km från bebyggelse.

Initiativtagarna är oroliga över 
det buller och blinkeffekter som 
ett vindkraftverk kan orsaka be-
folkningen på orten.

Thomas Ramstedt, Björn Höst-
man och Kent Kronstrand står 
som första undertecknare till kom-
muninvånarinitiativet ”Kommun-
invånarinitiativ riktat till Korsnäs 
kommun för att förhindra skade-
verkningarna i samband med den 
inplanerade vindkraftsparken i 
Molpe by”

I initiativet tar man fasta på de 
negativa effekterna som kan kom-
ma från en vindkraftspark i form 
av buller, lågfrekvent- och infra-
ljud, blinkningar genom alterne-
rande ljus och skuggningar från 
rotorernas rörelser samt skarpa 
blinkande ljus från kraftverkens 
topp.

Initiativet önskar att Korsnäs 
kommun helt och hållet överger 
planerna på att tillåta byggandet av 
en vindkraftspark på södra delen 
av Molpe by eller sätter som krav 
för vindkraftsparkens byggare att 
avståndet mellan varje kraftverk 
och fast/fritidsbostad blir minst 
tre kilometer.

Kommunens svar
Vindkraft är en förnybar energi-

form. Genom att öka produktio-
nen av energi med vindkraft kan 
vi minska vårt behov att produce-
ra el med fossila bränslen som kol, 
olja eller gas. I Finland är ännu 
vindkraftens andel av den totala 
elproduktionen relativt liten, men 
enligt den nationella energi- och 

Inga kilometeravstånd till vindkraftsparker
klimatstrategin för år 2030 ska 
användningen av förnybar energi 
ökas så att dess andel av den slutli-
ga energikonsumtionen är över 50 
% under 2020-talet.

Förutom energiproduktionen 
utgör fastighetsskatten från ett 
vindkraftverk ett tillskott till den 
kommunala ekonomin. Fastig-
hetsskatten beräknas kunna uppgå 
till 20000-30000 euro per vind-
kraftverk. År 2021 fick 81 kommu-
ner i Finland totalt 17,9 miljoner 
euro i fastighetsskatt från vind-
kraft. I Österbotten fick Närpes 
stad 827 000 euro, Kristinestad 
599 000 euro och Malax 359 000 
euro.

I en vindkraftsparks planlägg-
ningsprocess utreds olika kon-
sekvenser av vindkraften noga. I 
MKB-förfaranden för vindkrafts-
projekt utreds och bedöms kon-
sekvenserna av projektets hela 
livscykel. Konsekvenserna utreds 
för människors hälsa, levnads-
förhållanden och trivsel, samt för 
marken, jorden, vattnet, luften, 
klimatet, växtligheten, naturens 
mångfald, samhällsstrukturen 
liksom även för de materiella till-
gångarna, landskapet, stadsbilden, 
kulturarvet, utnyttjande av natur-
resurserna samt för växelverkan 
mellan alla faktorer.

I förordningen om vindkrafts-
buller (1107/2015) ingår riktvär-
den för utomhusbuller från vind-
kraftverk. Buller inomhus regleras 
i förordningen om boendehälsa 
(545/2015). Innan bygglov bevil-
jas ska man se till att kraftverken 
inte orsakar buller som överstiger 
de genomsnittliga ljudnivåerna 
för planeringsriktvärdena enligt 
förordningen om vindkraftsbuller 
och talvärden som anges i planen 
ska följas.

Markanvändnings- och byggla-
gen ger kommunen rätt att besluta 
om vilka områden inklusive ända-
mål som planläggs och när plan-

läggningen påbörjas. Kommunen 
har ingen skyldighet att planlägga 
områden för vindkraftverk. I vissa 
kommuner beslut tagits om mi-
nimi- och skyddsavstånd mellan 
vindkraftverk och bosättning som 
gäller inom kommunen. 

Lämpligt avstånd från vind-
kraftsparker till bosättningen 
beror på områdets terräng. En 
kilometergräns i sig utgör ingen 
garanti i förhållande till buller, 
eftersom effekterna av vindkraft 
påverkas även av vindkraftverkets 
modell, markbeskaffenhet, före-
komst av vattenytor etc.

Vindkraftsplanering i Korsnäs
I Korsnäs kommun fanns i tider-

na Finlands första vindkraftspark. 
Parken är idag borttagen. Den 
enda godkända vindkraftsparken 
finns idag i Harrström. 

Planläggningsbeslut har tagits av 
Korsnäs kommunstyrelse (2020) 
för planläggning av en vindkrafts-
park i Molpe och en annan i Poikel 
samt även ett planläggningsbeslut 
för området för havsbaserad vind-
kraft i Korsnäs (2020).

Fullmäktige godkände 7.3.2022 
ovanstående beredning som svar 
på initiativen och konstaterade att 
initiativen inte föranleder vidare 
åtgärder.

Kommunen lägger även i fort-
sättningen stor vikt vid att utreda 
och minimera konsekvenserna av 
vindkraft i planläggningsproces-
sen inom ramen för nationella la-
gar, förordningar och anvisningar 
och följer noga med utvecklingen 
som sker på området och de upp-
dateringar i lagstiftning och anvis-
ningar som sker.

Fyra ledamöter anmälde avvi-
kande åsikt till besluten om att 
invånarinitiativen inte leder till åt-
gärder: Katarina Wester-Bergman 
(SFP), Thomas Ramstedt (SFP), 
Tommy Bäckman (SDP) och Leif 
Holmblad (SDP).
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Kust-Österbottens samkom-
mun upplöstes 31.12.2021. Det 
innebar att landsbygdsverksam-
heten överfördes till Närpes stad 
från och med 1.1.2022. 

Korsnäs kommun har godkänt 
ett samarbetsavtal kring detta. I 
enlighet med det godkända avtalet 
ska en landsbygdsnämnd tillsättas. 

Förvaltningsdomstolen har 
avslagit Bengt Backs besvär mot 
fullmäktiges beslut om teckning 
av tilläggsaktier i Fab Molpe 
Strömmen och beviljande av till-
läggsanslag för dessa aktiers in-
köp i kommunens investerings-
budget 8.3.2021. 

Att Camilla Ribacka och Mikael 
Häggdahl i fullmäktige anmälde 
jäv i ärendet men ändå varit när-
varande i fullmäktigesalen, ansåg 
Bengt Back vara felaktivt förfa-
rande. Vidare ansåg han att efter-
som Kim Sebbas har ett företag, 
som bedriver företagsverksam-
het i anknytning till Fab Molpe 
Strömmens fastighet, borde han 
ha anmält jäv i fullmäktige när 
ärendet behandlades. Även Johan 
Holm-Rosbäck borde ha anmält 
jäv i och med att hans hustru Lin-
da Rosbäck äger en aktie i bolaget. 

Kommunstyrelsen har bemötte 
yrkandena och konstaterat att full-
mäktiges möten är offentliga och 
därför behöver inte en jävig full-
mäktigeledamot avlägsna sig från 
sammanträdessalen. Det räck-
er med att ledamoten lämnar sin 
plats och går till publikläktaren. 
Vidare konstaterade kommun-
styrelsen att ledamot Sebbas inte 
berörs personligen av fullmäkti-
ges beslut om tilläggsteckning av 

aktier i Fab Molpe Strömmen. Nå-
got privaträttsligt avtal finns inte 
mellan bolaget och ledamoten. 
Ledamot Johan Holm-Rosbäck är 
inte heller jävig att delta i ärendets 
behandling i fullmäktige. Att en 
fullmäktigeledamot äger aktier i 
ett aktiebolag, gör inte ledamoten 
jävig att delta i behandlingen av 
ärende som gäller sammanslut-
ningen i fråga. För att jäv skulle 
uppstå borde ledamoten äga till-
räckligt många aktier.

Förvaltningsdomstolen avslog 
Bengt Backs besvär 27.1.2022. 
Som motivering framkommer att 
kommunfullmäktiges beslut inte 
har tillkommit i felaktig ordning 
på grund av jäv. Eftersom fullmäk-
tiges sammanträden är offentliga 
behöver inte jäviga fullmäktige-
ledamöter avlägsna sig från sam-
manträdessalen. Det räcker att le-
damoten lämnar sin plats och går 
till publikplatserna.

Förvaltningsdomstolen har tidi-
gare avslagit Backs yrkande om att 
verkställigheten av kommunfull-
mäktiges beslut förbjuds.

Kommunstyrelsen i Korsnäs gav 
efter förvaltningsdomstolens be-
slut kommundirektören i uppdrag 
att verkställa fullmäktiges beslut 
om aktieteckningen.

Förvaltningsdomstolen avslog besvär 
mot beslut om inköp av aktier 

Ledamot till den gemensamma 
landsbygdsnämnden i Närpes

Från Korsnäs ska en medlem med 
en personlig ersättare utses.

Fullmäktige utsåg 7.3.2022   Ro-
ger Backholm till ordinarie leda-
mot med Anette Bjurbäck som 
personlig ersättare till den ge-
mensamma landsbygdsnämnden 
i Närpes.

Restaurering av 
krigargravarna

Korsnäs församling anhål-
ler om bidrag för att restaurera 
krigargravarna invid kyrkan i 
Korsnäs.

Ärendet kom först på tal inför 
Finland 100-årsjubileet. Då anhöll 
församlingen om att kommunen 
kunde vara med och dela på kost-
naden. Tyvärr drog projektet ut på 
tiden och förföll. Men i samband 
med kyrkans högtidliga återinvig-
ning utlovades kommunens med-
verkan till restaureringen av kri-
gargravarna.

Inför sommaren har projek-
tet återupptagits och nu anhåller 
Korsnäs församling om att kom-
munen ska åta sig kostnaden för 
restaureringen i sin helhet. Mo-
tiveringen till detta är att man i 
många kommuner delar på un-
derhållet av krigargravarna mel-
lan församlingen och kommunen. 
Hittills har dock församlingen 
stått själv för alla kostnader som 
rör krigargravarna, både då det 
gäller planteringar som mindre 
renoveringar.

Med motiveringen att försam-
lingen har hand om det årliga 
underhållet även i fortsättning-
en kunde kommunen stå för en-
gångskostnaden av restaureringen 
av krigargravarna.

Fullmäktige godkände 7.3.2022 
ett anslag om 5 000 euro för res-
taureringen av krigargravarna.

Krigargravarna invid kyrkan  
i Korsnäs.
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Kvarnen samkommun i Kro-
noby har ett Leaderprojekt, som 
ämnar skapa en europeisk kul-
turrutt i Österbotten. Tanken 
med projektet är att Österbotten 
ska knytas till den norsk-svens-
ka St Olavsleden med slutmålet 
i Trondheim och därigenom bli 
en del av den nordligaste kultur-
rutten som är certifierad av Eu-
roparådet.

I Österbotten planeras totalt 20 
dagsetapper, främst utmed befint-
liga vandringsleder, skogs- och 
naturstigar. Etapperna med början 

St Olavs vandringsled i Österbotten
i Kristinestad i söder till Karleby i 
norr finns inlagda på https://out-
dooractive.com

Från Kvarnens samkommun 
önskar man nu att Korsnäs kom-
mun önskar vara delaktig i pro-
jektet St Olav Ostrobothnia. 
Intentionsavtalet kräver ingen 
ekonomisk insats, utan innebär 
i praktiken endast en beredskap 
att förankra idén inom den egna 
kommunen.

Kommunstyrelsen godkände in-
tentionsavtalet 21.2.2022.

Behandlade bygglov 
och åtgärdstillstånd

Tillsynsnämnden har vid sitt sammanträde 15.2.2022 beviljat föl-
jande ansökningar om bygglov.

Bygglov
Byggherre  By, RNr  Ändamål
Ole Lind  Harrström 9-35  Bastu
Linda Linvall  Harrström 10-123  Bastukåta
Inger Måtts-Wikström  Korsnäs 17-58  Bastu
Gunn-Britt Yljens   Korsnäs 17-59  Glasveranda
och Olav Andtfolk
Nina Lågas  Molpe 4-139  Ekonomibyggnad

Byggnadsinspektören har som tjänstemannabeslut behandlat och 
godkänt följande åtgärdstillstånd.

Åtgärdstillstånd
Byggherre  Ändamål
Vasa Elnät  Parktransformatorer 9 st.
Jan-Erik Lång  Förråd-Biltak
Thure Båsk  Värmebrunn

Anhållan om flytt 
av byggrätt 

Paul Björklund anhåller om 
flytt av en outnyttjad byggrätt, 
som är belägen på fastighet 
Björklund 4:184 till fastighet 
Björk 8:145 på Bredskäret. 

Fastighet Björklund 4:184 ingår 
i den fastställda delgeneralplanen 
för Molpe by och har beteckningen 
RAO (Område för fritidsbostäder/
åretruntbostäder). Fastighet Björk 
8:145 ingår i strandgeneralplanen 
och har beteckning RA (Område 
för fritidsbostäder).

Sedan tidigare finns en utnytt-
jad byggrätt på fastigheten Björk. 
Genom ändring av planen skapas 
ytterligare en byggrätt på denna 
fastighet. Byggrätten på fastighet 
Björklund och flyttas till fastighe-
ten Björk. Grannarna vid fastighet 
Björk har gett sitt samtycke till att 
strandgeneralplanen ändras.

Kommunstyrelsen godkände 
21.2.2022 en ändring av strandge-
neralplanen och delgeneralplanen 
görs för på fastighet Björklund 
4:184 och fastighet Björk 8:145. 
Sökanden står för samtliga plan-
läggningskostnader.
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UTDRAG UR MOLPE DELGENERALPLAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTDRAG UR MOLPE STRANDGENERALPLAN 

Byggrätt som flyttas 

Byggrätt  
flyttas hit 
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Vasaregionens företags- och serviceregister 
på adressen vasek.yrityshakemistot.fi baserar 
sig på företagsregistret som Vasaregionens 
Utveckling Ab VASEKs underhåller. I registret 
kan man förutom företagens grunduppgifter 
även införa vilka produkter och tjänster före-
tagen erbjuder.

Företagsregistret baserar sig i huvudsak på 
Patent- och registerstyrelsens Företags- och or-
ganisationsdatasystemet. Företagsuppgifterna 
uppdateras även av VASEK vid sidan av den egna 
verksamheten, men den viktigaste informations-
källan är företagen själva.

Bekanta dig med registret och kolla ditt före-
tags uppgifter:

• Adress och andra kontaktuppgifter korrek-
ta? 

• Har du beskrivit dina tjänster och produk-
ter? 

• Har du valt de rätta servicekategorierna?
• Se till att ditt företags adress och kontakt-

uppgifter är korrekta, att din kund inte be-
höver söka förgäves.

• Letar din kund efter en frisör, men kan inte 
hitta ditt företag bland frisörerna i regio-
nen?

I Vasaregionens serviceregister kan man söka 
företag verksamma i Vasaregionen samt deras 
produkter och tjänster i över 100 olika katego-
rier. Företagets officiella bransch, som har an-
tecknats i samband med företagets registrering, 
ofta avviker en aning från vad företaget egentli-
gen gör, därför gör serviceregistret det lite enk-
lare att hitta de olika tjänsterna.

I företagsregistret kan man söka företag utgå-
ende från namn, bransch, produkt eller tjänst. 
Det lönar sig att sätta lite tid på att beskriva fö-
retagets verksamhet och tjänster, så hittas före-
taget enklare vid sökningar.

Då du uppdaterar ditt företags uppgifter, be-
skriv de produkter och tjänster du erbjuder, så 
kan du försäkra dig om att de som söker tjänster 
kommer att hitta just ditt företags information.

Kolla ditt företags uppgifter på adressen vasek.
yrityshakemistot.fi och kontakta info@vasek.fi, 
om uppgifterna behöver uppdatering. Det är all-
tid avgiftsfritt att använda registret och uppda-
tera uppgifterna! 

Hej företagare, är din företagsinfor-Hej företagare, är din företagsinfor-
mation uppdaterad i Vasaregionens mation uppdaterad i Vasaregionens 
företags- och serviceregister?företags- och serviceregister?
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Kommunkansliet är 

       STÄNGT 

   Skärtorsdag – Annandag påsk  

    (torsdag 14.4 – måndag 18.4) 
                               Socialen dejourerar skärtorsdag kl 10-12 på tel. 050 4064 831 

      

         

                  GGLLAADD  PPÅÅSSKK  

 

Har du barn som är född 
2016 eller 2017 med 

fotbollsintresse? 

Ta kontakt med Alexandra 
Stenfors (050-3625221) för 

mer information om kommande 
fotbollssäsong. 

//Korsnäs FF Junior fotboll

Påskbrasa vid Bjurbäck byagårdPåskbrasa vid Bjurbäck byagård
Påsklördag 16.4Påsklördag 16.4
Brasan tänds kl. 19.00Brasan tänds kl. 19.00
Kaffe, hembakt, korvgrillning, lotteriKaffe, hembakt, korvgrillning, lotteri
Välkomna till Bjurbäck!Välkomna till Bjurbäck!
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Bibliotekets dag 19.3 
Lördagen den 19 mars firas Bibliotekets dag runt 
om i landet. Det är också Minna Canth-dagen 
och jämnställdhetsdagen och en allmän flaggdag. 
Korsnäs bibliotek deltar i firandet genom att ha 
öppet kl 10-15.
Du kan låna från biblioteket och bokbussen, som 
vi har parkerat utanför biblioteket. Passa på att 
bekanta dig med kommunens rullande bibliotek!
Programmet inleds med Isak Lindholm ger en 
minikonsert på piano, den börjar kl 11.30.
Bibliotekets projekt Biblioteksparlamentet 
öppnar, dagen till ära. Kommunens representant 
i Välfärdsområdesfullmäktige, Johanna Juthborg 
berättar om sitt nya uppdrag och hur hon ser på 

Stickcafé
Stickcafé nästa gång tisdag 22.3 kl 10-12. Kom och 
handarbeta i trevligt sällskap. Biblioteket bjuder 
på kaffe och bokprat. Fortsätter under våren, var-
annan jämn veckas tisdag.

Teaterbesök för dagisar
Teater Taimine besöker Korsnäs 23.3. kl 9 och 
visar BOBBAN, en tyngdlös pjäs som hyllar leken 
och fantasin. Dagisarna inbjudna, inom bibliote-
kets projekt.

medbestämmande och demokrati. Johanna är på 
plats från klockan 12 och du kan ställa frågor och 
diskutera med henne.
Kl 13 blir det filmvisning, bokvikning och annat 
pyssel. Sagostund med Pontus Westmalm, som 
läser sagor för barnen.

Det kan hända att självaste Minna Canth dyker 
upp under dagen!
Biblioteket bjuder på kaffe och Bibliotekskaka 
hela dagen.
Varmt välkommen!

Sagostund på finska
Sagostund på finska med Hannele, måndag 28.3 
kl. 18 Hannele pitää suomenkielistä satutuntia 
maanantaina 28. 3. klo 18.

Tule sinäkin kuuntelemaan! 

Författarbesök
Författarbesök fredag 8.4. 
kl 19 med Nilla Kjellsdot-
ter.
Kom och lyssna på för-
fattaren från Oravais som 
gjort en verklig välförtjänt 
succe hos sina läsare i Öst-
erbotten, i Sverige, liksom 
här hos oss!
Kjellsdotter har givit ut I 
rättvisans blod och nya 
Flickan i Stenparken, om 
Mija Wadö, kriminalpolis 
från Oravais!
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Bokcirkeln Bokbabbel
Håll utkik efter bokcirkeln Bokbabbel, som träffas 
några gånger under våren, några måndagar kl 19.
Kom och diskutera eller bara lyssna i ledigt säll-
skap! Ring biblioteket tel 06 3479140 och kolla när 
nästa träff äger rum. Information även på biblio-
tekets Facebook-konto.

Utställningar
Mars månads konstnär är Emma Simberg från 
Närpes.
Sommarens utställning blir ”Människan och land-
höjningen” från midsommar till början av augusti. 
Utställningen berättar om världsarvet Kvarkens 
skärgårds kulturhistoriska utveckling.
I augusti-september kommer en Muminutställ-
ning från Moomin characters.

 Vårfanfar
Helen Sjöholm och Anna-Maria Hallgarn ger en 
konsert på Wasa Teater fredag 19.5 kl 19. 
Boka biljett via biblioteket. Biljettpris 49 €. Avgift 
för transport tillkommer.
Bindande anmälan i biblioteket ring tel 06 3479140

Öppethållningstider
Påskens öppettider i biblioteket: normal öppet-
hållning, även Skärtorsdag öppet 12-16, därefter 
stängt till tisdag 19.4.
Påskveckan är udda vecka, bokbussen kör hela 
veckan enligt normal tidtabell.
Glad Påsk!

Kommunala bidrag kan sökas 
1-11.4.2022

Verksamhetsbidrag för registrerade idrottsför-
eningar, ungdomsföreningar, hembygdsför-
eningar, kulturföreningar, privata kulturidkare 
och föreningar med museiverksamhet kan 
sökas under tiden 1-11.4.2022. Blankett finns 
på www.korsnas.fi.
Skriv ut och lämna in jämte bilagor till biblio-
teket eller kommungården senast 11.4.2022 kl. 
16.00.
Ansökningarna behandlas på bildningsnämn-
dens möte i början av maj.

Kungörelse

Hörselrådgivarnas telefonmottag-
ning våren 2022
Följande tisdagar kl 16.30-18.00.
15.3 Harriet Harf  telefon 040-8252482
29.3 Mona Gullmes telefon 040-7308666
12.4 Harriet Harf telefon 040-8252482
26.4 Mona Gullmes telefon 040-7308666
10.5 Harriet Harf telefon 040-8252482
24.5 Mona Gullmes Telefon 040-7308666

Ta kontakt om du har frågor angående hörseln eller 
problem med din hörapparat.

Sydösterbottens hörselförening rf 
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Gudstjänster och passionsandakter
Sö. 20.3. kl. 11. Högmässa. Heikkilä, Lolax. Predikant André 
Djupsjöbacka från Slef. Kyrkkaffe med info om missionen. 
Söndagsskola
Sö. 20.3. kl. 14.00. Eftermiddagssamling i Taklax bönehus, 
Heikkilä, Djupsjöbacka. Allsång ur Sionsharpan. Kaffeservering.
Sö. 27.3. kl. 11. Guy Kronqvist, Deseré Granholm. Söndagsskola
Sö. 3.4. kl. 11. Högmässa. Tomas Klemets, Deseré Granholm. 
Söndagsskola
Sö. 10.4. kl.11. Palmsöndagens familjegudstjänst, Heikkilä, 
Granholm, Lumme och Hofman. Program av barn och 
scoutdubbning
Må. 11.4. kl. 18. Passionsandakt i Taklax bönehus
Ti. 12.4. kl. 18. Passionsandakt i Helenelund byagård
Ons. 13.4. kl. 18. Passionsandakt i Korsbäck byagård
To. 14.4. kl. 18. Skärtorsdagens nattvardsgudstjänst
Fr. 15.4. kl. 11. Långfredagens gudstjänst
Sö. 17.4. kl. 11. Påskdagens gudstjänst
Må. 18.4. kl. 11. Påskannandagens högmässa i Molpe bykyrka. 
Efter mässan bönehusföreningens årsmöte.  
Sö.  24.4. kl. 11. Gudstjänst. Guy Kronqvist, Kjell Lolax

Musiken
Torsdagar kl. 18.00 Kyrkokören  
Torsdagar kl. 19.00 Projektkören                                                                                                           
Onsdag 16.3 kl 13.00 Silver Sisters övar i församlingshemmet.                                                                          
Nya damer och herrar är hjärtligt välkomna med i alla körer!

Silvergruppsträffar
Silvergruppen har två träffar inplanerade: onsdag 23.3 kl.13.00 
gäst: Camilla Skrifvars-Koskinen och 13.4 Gäst: sjukhusteolog 
Rose-Maj Friman. 

Månadsträffar
Vi inleder månaderna med månadsträff för missionen/
vänstugan från klockan 13 enligt följande: Måndagar kl. 
13.00 Korsnäs kyrkby, Korsbäck onsdagar kl.13.00, Torsdagar 
Harrström Uf kl.13.00 och Molpe bönehus kl.13.00. Vi börjar 
med drop in kaffe och samvaro. Håller liten andakt kl.14.00 och 
därefter finns det möjlighet till gemensam promenad för den 
som vill ta sig en eftermiddagspromenad i gott sällskap.

Träffpunkt i Taklax
Varannan måndag kl.13 i Taklax bönehus. Under ledning av 
Maggie Haga. Nästa gång 28.3. 

Kyrkans barntimme
Varannan tisdag kl.18.00 i Taklax bönehus. Nästa gång 29.3. 
Under ledning av Maggie Haga.

Böneträff
Var tredje måndag träffas den som vill för att be tillsammans i 
församlingshemmet. Följande träff är måndag 21.3 kl. 13.30. Vi 
dricker kaffe och ber tillsammans för smått och stort.

Rörelseglädje i församlingshemmet
Gymnastik under ledning av Nadja Söderholm från Folkhälsan 
Korsnäs r.f. i församlingshemmet kl.10.00 varje onsdag. Efteråt 
liten andakt och kaffe till förmån för missionen. 
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DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN!

BALTIKUMVÄNNERNA
Baltikumvännerna har i vår öppet varje tisdag kl.13-18
Hela, rena och fläckfria kläder tas emot, likaså gamla 

glasögon! Dock inte möbler, böcker eller filmer. 
Välkommen in! 

Hälsn. Baltikumvännerna i Korsnäs församling

OBSERVERA!

SOMMARLÄGER PÅ STRANDHYDDAN I MOLPE

9-11.8 för åk 1-6! Mera info kommer senare!

KOM IHÅG GEMENSAMT ANSVAR 
- Ditt bidrag har betydelse för barn och unga!

www.gemensamtansvar.fi/korsnas

Mobile Pay: 83025

Lunch ilag!
I mars och april ser vi intresset för att äta lunch tillsammans på 
egen bekostnad, kl.12. Den andra måndagen i månaden träffas 
vi församlingshemmet i Korsnäs och beställer mat från Bistro 
och den sista måndagen i månaden träffas vi vid Strandmölle. 
Anmälan till Hanna senast samma dag kl.9. För de som tycker 
att: ”E ji ju mytji roligan i ti jet ilag”.

Sticka stort under fastan!
Under fastetiden uppmanar diakon Hanna alla stickglada 
att sticka stort, stora strumpor/sockor behöver både på 
hemmaplan, i Ukraina och Baltikum. Låt oss se hur många 
”karastrumpor, stora storlekar 40-” vi kan få ihop! Kom in 
med strumporna till församlingshemmet eller häng dem på 
diakonidörren om någon inte är på kansliet. 

BARNVERKSAMHETEN
Uppdatering av Barnverksamheten i Korsnäs församling

JUNIORER Jämna veckor kl.14-15.30
Tisdagar i Taklax bönehus
Onsdagar i Molpe bykyrka 
Torsdagar i Korsnäs Församlingshem

MINIORER ojämna veckor kl.13-14.30
Tisdagar i Taklax bönehus
Onsdagar i Molpe bykyrka

SÖNDAGSSKOLA  söndagar kl.11-12
I församlingshemmet, för barn i alla åldrar.

LITEN&STOR
Träffar för barn och föräldrar ordnas varje tisdag 
förmiddag klockan 10-12.
Mera info om barnverksamheten fås av  
annika.lumme@evl.fi eller 044-4101823
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Med några enkla steg blir era 

evenemang synliga i Korsnäs-appen:
 

Gå in på https://events.osterbotten.fi
 

Registrera er förening och fyll i info 
om ert evenemang. 

 
Spara och publicera!

Vi ser fram emot att hitta information 
om era kommande evenemang 

i Korsnäs-appen! 
 

Evenemangsarrangörer se hit!
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Årsmöte
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs rf höll sitt årsmöte 
på Korsnäs bibliotek på lördag 19 februari. 
Vid årsmötet diskuterades föreningens aktiviteter bland 
annat jubileumsfesten 19.6 kl 11-16 på museiområdet och 
sommarteatern om kaplan Gabriel Kalm och hans son Pehr 
Kalm. Sommarteatern uruppförs på museiområdet 5-7.8.

På mötet återvaldes samtliga ordinarie styrelsemedlem-
mar förutom Roger Lindholm som önskat avgå. I Roger 
Lindholms ställe invaldes Dan-Anders Rosendahl som ny 
medlem. Styrelsen består i sin helhet av ordförande Anita 
Ismark, viceordförande Mats Ståhl, kassör Jan-Erik Ravals, 
sekreterare Guy Kronqvist, webbmaster Pontus Westmalm, 
medlemmar Janne Heikkilä, Benita Bernas och Dan-Anders 
Rosendahl. Till ersättare återvaldes Anna-Lena Kronqvist 
och Helena Höglund-Rusk. Nyvalda ersättare blev Vivan 
Vesterback och Carina Lagerström. Till verksamhetsgran-
skare återvaldes Roger Bergström och Boris Backholm och 
som ersättare Kenneth Westergård och Sven R. Wester-
gård.

Medlemsavgiften för 2022 fastställdes till 15 euro per 
medlem. Alla medlemmar erhåller tidningen Hembygden 
som ges ut av Finlands svenska hembygdsförbund. 

Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs rf ser Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs rf ser 
fram emot 40-årsjubileum och sommarteaterfram emot 40-årsjubileum och sommarteater

Efter årsmötet berättade Ann-Sofi Backgren om Den starka 
prästen på Bergö,  August Reinhold Hedberg, som levde 
1862-1922.  Han prästvigdes 1890, första tjänsen blev i 
Korsholm, tf kyrkoherde i Korsnäs 1891-92, tf kaplan på 
Bergö 1893-99, därefter sockenadjunkt i Korsholm. Boa, 
som han kallades, var en riktig  mångsysslare: fiske, glas-
mästeri, lantmannagille, frivillig brandkårsverksamhet, 
skyddskårsaktiv. Han deltog i erövringen av Helsingfors 
1918, var politiskt aktiv. Han skrev Österbottniskt bondbröl-
lop på Petalaxdialekt.

Text och foto Anita Ismark

Gilla oss påGilla oss på
www.korsnas.fs4h.fiwww.korsnas.fs4h.fi

Info från Korsnäs 4HInfo från Korsnäs 4H
Mixklubb för åk 3-6Mixklubb för åk 3-6

Torsdagar 24.3-14.4 kl. 18.00-19.30 på 4H:s kontor, Industrivägen 4, Korsnäs
24.3: Armband + lekar
31.3: Muffins med frosting + rebus
7.4: Dekorera mjölkburkar + så påskgräs. Utelekar eller skattjakt.
14.4: Påskpyssel: påskkort och påskpynt.
Ledare: Frida, Mathilda och Felicia. 
Avgift: 20€ för medlemmar, 25€ för icke medlemmar. Anmäl senast 21.3 till petra.sundholm@fs4h.fi 
(helst) eller till 045-8764838.

Håll också koll på hemsidan och våra sociala medier!
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Vill du vara med i en sommarteater?

Alla tidigare amatörskådespelare i som-
marteatrarna ”På gamel Lidenjusas tid” 
och ”Gruvliga berättelser” är välkomna 
på filmförevisning och kaffesits tisdag 

22 mars kl 18 i Korsnäsgården. 
Manusförfattare Lasse Hjelt presenterar 
manuset för den nya sommateatern för 
deltagarna och Kjell Lolax berättar om 
sångerna och kommande körövningar. 
Vi delar ut minnesstickor med filmer 
från de två tidigare sommarteatrarna 

som tack för att ni ställde upp.

Inkommande sommar, preliminärt 
5-8.8.2022, kommer vi att uruppföra 
pjäsen om kaplan Gabriel Kalm och 

hans son Pehr Kalm. 

Vi välkomnar också nya 
amatörskådespelare! 

Föreningen Prästgårdsmuseet 
i Korsnäs rf

Fakta om familjen Kalm
Kaplanen i Korsnäs, Gabriel Kalm (1662-1716), var son till 
en länsman i Närpes. Hans andra hustru Chatarina Ross var 
dotter till en rådman i Vasa. Under stora ofreden som pågick 
1714-1721 flydde Gabriel Kalm och hans  gravida hustru till 
Sverige. Sonen Pehr Kalm (1716-1779) föddes i Sverige. 
Fadern dog sex veckor före sonens födelse. Efter fredsslutet 
1721 flyttade mor och son till Vasa, där sonen gick i trivial-
skola. Han inledde småningom studier vid Kungliga Akade-
mien i Åbo. Han var lärjunge till Carl von Linné. Kalm blev 
professor i ekonomi och var rektor i flera perioder för Kungliga 
Akademien i Åbo. Han var vetenskapsman och forskade i 
botanik, zoologi och ekonomi. Linné uppkallade ett helt växt-
släkte efter Pehr Kalm, Kalmiasläktet, vilket består av flera 
arter av Kalmia, som växer vilt i Nordamerika.

Gabriel Kalms tid som kaplan  
i Korsnäs kapellförsamling
Gabriel Kalm var kaplan i Korsnäs kapellförsamling 1694-
1714. Under Gabriel Kalms första tid i Korsnäs innehade han 
Olof Mattssons öde skattehemman. Kalm är skriven där med 
sin hustru, tre pigor, en smed, två inhysingar samt klockaren 
Mårthen Mattsson. Något år senare fick Kalm överta Anders 
Sigfridssons öde skattehemman. Den kaplan som bodde i 
kyrkbyn hade rätt att bruka åker- och ängsmarkerna på Ingels 
hemman i Harrström. Hemmanet ska också ha bebotts av 
kaplanen i perioder ( enligt Birger Ulfvens: Historien om en 
församling). Kyrkan i Korsnäs där Gabriel Kalm verkade var 
byggd på 1600-talet. Gabriel Kalm och hans hustru bekostade 
med egna medel målandet av kyrkans predikstol. Den illus-
trerades med bilder av bibliska personer. Predikstolen finns 
bevarad med originalmålning. Den finns i Korsnäs församlings 
ägo och förvaras i klockstapeln. Den gamla kyrkan ansågs för 
liten i början av 1800-talet, så år 1830-1831 byggdes Korsnäs 
nuvarande kyrka enligt ritningar av arkitekt C.L. Engel. Den 
byggdes strax norr om den gamla kyrkan. 1831-1832 byggde 
församlingen den prästgård som sedermera renoverades i 
slutet av 1970-talet och öppnades som ett prästgårdsmuseum 
1982. 2022 är ett jubileumsår då prästgårdsmuseet fyller 40 
år. Jubileumsåret firas med jubileumsseminarium och en som-
marteater.

IF FYREN INFORMERAR
FSSM i Närpes
Finlandssvenska skidmästerskapen hölls i Närpes 4-6.3.2022. IF 
Fyren deltog med framgång i mästerskapen. 

Resultat
Sprint, klassiskt H-14: Marius Ramstedt på fjärde plats.
5 km fristil H-15: Casper Holm tog silver och Filip Fröding blev 
femte.
10 km fristil H-35: Thomas Ramstedt tog guldet.
5 km fristil D-45: Linda Backgren-Holm tog en bronsmedalj.
5 km fristil H-65: Thommy Klemets blev tredje och Kent Nykamb 
blev fjärde.
I stafetten för H-12 3x3 km deltog Fyren med ett mixed-lag, som 
blev sjätte: Alex Lundfors, Sindre Ramstedt och Elias Vesterback.
I stafetten för H-16 3x5 km fick Fyrens lag silver: Filip Fröding, 
Marius Ramstedt och Casper Holm.
I mixedstafetten H/D 3x3 km blev Fyrens lag fjärde: Thomas Ram-
stedt, Thommy Klemets och Linda Backgren-Holm.

Silverlaget i stafetten: Filip Fröding, Marius 
Ramstedt och Casper Holm.

Foto: Eva Ramstedt
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SIMSKOLEVERKSAMHET SOMMAREN 2022 
 

Simskolan riktar sig till barn födda
2016 eller tidigare. 

 
Molpe 27.6 - 8.7.2022   

                                                           
                  Molpe kl. 10-12.30                                     
Korsnäs & Korsbäck kl. 13.30-16.00 

 
Harrström 11-22.7.2022 kl. 10-12.30

 
 

Lek och Plask
 för 3 år och äldre tillsammans med

en vuxen.
 

         Grupp 1: 27.6-1.7 kl. 12.45-13.45 
       Grupp 2: 11-15.7 kl.12.45-13.45

 
Samtliga datum är preliminära.

Anmälan öppnar i maj.
 

Folkhälsan i Korsnäs
 
 
 
 

Planerar en 

SOMMARKLUBB

 

Datum: 13-16.6 kl. 10-14

För barn i årskurs 1-3

 

Mera info i nästa nummer av

KorsnäsNytt

Folkhälsan i Korsnäs 
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Vi har nu ledar- och träningsstaben klar för 
nästa säsong. Mirza Hodzic fortsätter som 
lagledare tillsammans med Tobias Backholm. 
Tobias kan ju också hoppa in och spela om 
det behövs. Som tränare fungerar Serhii Che-
botarov och Oleksandr Muzyca. Båda bor i 
Korsnäs kby. Serhii har spelat med Korsnäs 
FF sedan 2019 och Oleksandr sedan 2018. 
Andra laget dras av Johan Back och Tom 
Nyfors nästa säsong.

Träningarna har också inletts. Vi har fått trä-
ningstider i Fenniaarena onsdagar och fre-

Korsnäs FF är på gång
dagar kl. 21.00-22.30. Dessutom skall vi träna 
i Pixnehallen på söndagskvällar. Trevliga tider 
inte sant!

Medlemsavgifterna för 2022 ska också samlas 
in, så inom en snar framtid kommer ni att få 
bankgiro i er postlåda. Vi hoppas att riktigt 
många betalar.

Korsnäs FF vill också visa sitt stöd för våra 
ukrainska vänner och spelare i dessa svåra 
tider.

Ha en skön vår och ta vara på er.
Börje Maars

Bli supporter för Korsnäs FF
Korsnäs FF har slutit supporteravtal med KPO. Gör så här om ni vill bli supporter:

• gå in på webplatsen S-kanava.fi

• logga in i oma S-kanava i övre högra hörnet i vyn

• då du loggar in för första gången, behöver du bankkoder, med vilka du registrerar dig som användare av Oma 
S-kanava.

• då du loggat in, öppnas en länk till Oma S-kanava

• i det gröna S-kanavafältet väljer ni ”delta och påverka”

• välj ”anmäl dig som supporter”

• välj Korsnäs Fotbollsförening som då får stöd från KPO

• tryck uppdatera!

Detta förutsätter förstås att man har S-bonuskort. Er bonus påverkas inte alls, utan det är KPO, som betalar in en 
egen bonus till Korsnäs FF. Skrid till verket gott folk och supporta vår fotbollsförening.

Korsnäs futsallag BFF GAZIJE KORSNÄS har gjort 
en fantastisk säsong 2021-2022. Säsongen krön-
tes med serieseger och avancemang till division 
tre i den sista turneringen i Lapua på söndagen 
den sjätte mars. Laget vann alla sina matcher 
förutom mot Kaskö IK, där resultatet blev 9-9. 
Kaskö IK slutade också på samma poäng 28, men 
GAZIJE hade bättre målskillnad. Målskillnaden var 
hela 130-35 eller +95 mål på 10 matcher. Kaskö 
IK:s målskillnad var +85.

Flest mål i serien gjorde Serhii Chebotarov med 
39 mål, Oleksandr Muzyca 25 mål och Nedim Ibric 
23 mål. Alla spelare i laget förutom Mirza Hodzic, 
Redzo Delic, Smail Dzafic gjorde mål i årets serie. 
Träningarna har dragits av Oleksandr Muzyca 
och Serhii Chebotarov, och som lagkapten har 
fungerat Harun Hodzic. Lagledare har varit Mirza 
Hodzic, Smail Dzafic och Edin Halilcevic.

Laget grundades med avsikt att hjälpa integre-
ringen i samhället. Laget vill också tacka Lasse 
Koskinen som representerar spelare som inte 
har utländsk bakgrund samt Phuong Than Huong 
från Vietnam. Alla spelar på sommaren i Korsnäs 
FF:s lag förutom Lasse Koskinen och Nedim Ibric. 
Laget har nu spelat 16 matcher i rad utan förlust.

Börje Maars

BFF GAZIJE KORSNÄS

Korsnäs futsallag BFF GAZIJE KORSNÄS
Uppe fr. vänster: Mirza Hodzic, Malik Fajic, Smail Dzafic, Ihor Indut-
nyi, Edin Halilcevic, Oleksandr Muzyca, Enes Barcic.
Nere fr. vänster: Asmir Kulosman, Redzo Delic, Serhii Chebotarov, 
Belmin Besic, Harun Hodzic.
Saknas: Lasse Koskinen, Nedim Ibric och Phuong Than Huong.
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Möten

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SSvveennsskkaa  ffoollkkppaarrttiieett  ii  KKoorrssnnääss  rr..ff..  hhåålllleerr  
åårrssmmööttee  ttiissddaagg  55..44..22002222,,  kkll..  1188..3300  ppåå  

KKoorrssnnäässggåårrddeenn  ii  KKoorrssnnääss..  
• Stadgeenliga ärenden 
• Information kring välfärdsområdet med 

fullmäktigeledamot Johanna Juthborg m.fl. 
• Servering 

  

VVäällkkoommmmeenn  mmeedd!!  

 
 
 
 

VVäällkkoommnnaa  ppåå  
 

kkoorrssnnääss  
HHeemmbbyyggddssfföörreenniinngg  rr..ff::ss  

åårrssmmööttee  
mmåånnddaagg  2288..33  22002222  kklloocckkaann  1199..0000    

ii  kkoorrssnnääss  uunnggddoommssllookkaall  
--ssttaaddggeeeennlliiggaa  äärreennddeenn  

kaffeserVering! 
ssttyyrreellsseenn  

  

 

Korsnäs Fotbollsförening-75 r.f. 
håller vårmöte måndag 4.4 kl 19:00 
på Waterloo servicehus.
Stadgeenliga ärenden.
Välkomna!

Sydösterbottens hörselförening rf håller 

 VÅRMÖTE
Lördag 2 april 2022 kl 12.00 på restaurang 
Bistro Korsnäs, Strandvägen 4327
Mötets inleds med lunch 10 €/medlem 
Stadgeenliga ärenden behandlas på vårmötet.
I programmet ingår information av Svenska 
Pensionärsförbundets ordförande Ulla-Maj 
Wideroos, sång , musik och lotteri.
På mötet finns tillgång till skrivtolk och 
hörselslinga.Busstransport ordnas.
Anmälningar senast 25.3.2022 till Marita Sténs 
per telefon: 050-349 6450 eller per e-post 
maritastens@gmail.com
Hörselrådgivarna har mottagning före lunch på 
samma plats kl 10.30-12.00.
Välkomna!
Styrelsen
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Välkommen till mångsidiga OSTROCENTER! 

DIN LEVERANTÖR INOM 
FARMNÄRINGEN 

Hos oss hittar du alla tillbehör 
inför SEMINERINGEN 

Solrosfrön, talgbollar, 
talgstänger, havre 
samt jordnötter i lager 

Latz kattmat 
As Good As It Looks 
Mixed - i gele 
44 x 85g 

Ett parti vinterskor med dubbar 
i lager -  till specialpris! 

79€ 

Självbetjäning från Wäxthuset på KHTSjälvbetjäning från Wäxthuset på KHT

Så snart vädret tillåter startar vi upp självbetjäningen med 
penseer i Wäxthuset utanför vår kontorsbyggnad. 

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

Följ gärna vår uppdatering på Facebook och skylten vid byavägen.

Vid frågor kontakta Lis-Britt 0500-261003.

Korsnäs Handelsträdgård
Kyrkobyvägen 55, Korsnäs
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Silverbergsvägen 8 Korsnäs             Öppet: Silverbergsvägen 8 Korsnäs             Öppet: 

  06 3641565/0500 930780               06 3641565/0500 930780             Må-To      8.00-16.30  Må-To      8.00-16.30    

  www.cellpac.net           www.cellpac.net         Fre            8.00-15.00Fre            8.00-15.00

Verktygsbatterier för alla märken

Cellbyten och reparationer

CELLPAC

Hörapparatsbatterier 
   ZeniPower  

   och Rayovac  

Zenipower 3 st förp.  

10 €

Yuasa startbatterier till alla fordon
Olika modeller av Noco startbooster 

och Trust powerbank i lager

Panasonic Alkaline i alla storlekar
Batteribyte i 

klockor och bilnycklar 
Pris från  

6 €

P A S S F O T O

F O T O G R A F  M A R I A  M A N N F O L K
w w w . m a r i t i m a . f i / p a s s f o t o /

i  K o r s n ä s  

T i d s b o k n i n g
0 4 0 - 5 5 8 9  4 8 9
i n f o @ m a r i t i m a . f i

L i n g o n g r ä n d  4 ,
6 6 2 0 0  K o r s n ä s

S t u d i o n  f i n n s  p å

O f f i c i e l l a  f o t o n  t i l l  k ö r k o r t ,
I D - k o r t  o c h  p a s s .  P a s s f o t o t
s k i c k a s  d i r e k t  t i l l  p o l i s e n
e l l e r  f å s  s o m  p a p p e r s b i l d e r .  

D r o p - i n  t o r s d a g a r
k l .  1 4 - 1 7 : 3 0
Ö v r i g a  t i d e r  e n l i g t
t i d s b o k n i n g  

P r i s :  1 5 €
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AJANKOHTAISTPohjanmaan hyvinvointialue 
ottaa vastuulleen Korsnäsin kunnan
terveydenhuollon sekä 
erikoissairaanhoidon 1.1.2022 alkaen. 
Jotta sinun on mahdollisimman 
helppo ottaa meihin yhteyttä, leikkaa 
talteen tärkeimmät yhteystietomme!

TERVEYSPALVELUIDEN YHTEYSTIEDOT 
POHJANMAALLA

Asiakaspalvelukeskus 
06 218 9000
Soita meille, kun haluat apua tilanteesi 
arviointiin ja ohjausta palveluihimme.

Avoinna arkisin klo 8–16

Suun terveydenhuollon neuvonta 
06 218 9100
Soita meille, kun haluat varata ajan 
hammaslääkärille, hammashoitajalle 
tai suuhygienistille, tai haluat tietoa 
palveluistamme.

Avoinna arkisin klo 7.30–16

Terveydenhuollon päivystys 
116117
Soita meille, kun tarvitset apua nopeasti. 
HUOM! Muista yleinen hätänumero 112, jos 
tarvitset apua heti. 

Avoinna ympäri vuorokauden 

Sosiaali- ja kriisipäivystys 
06 218 9555
Soita meille, kun sinulla on kiireellinen 
sosiaalihuollon avuntarve.

Avoinna ympäri vuorokauden

Yleinen hätänumero 
112
Soita yleiseen hätänumeroon, jos tarvitset 
apua heti.

Avoinna ympäri vuorokauden

Puhelinvaihde 
06 218 1111
Soita meille, jos et löydä tarvitsemaasi 
yhteystietoa.

Avoinna arkisin klo 7–17 

Palvelut verkossa
Löydät sähköiset palvelumme sekä tietoa 
kaikista palveluistamme osoitteesta 
pohjanmaanhyvinvointi.fi 

H-rakennuksen 
työmaalla käynnissä 
toimintakokeet
VAASAN KESKUSSAIRAALAN alueen 
uudisrakennus, H-talo, näkyy pitkälle 
Vaasan keskustassa. Asiakkaiden 
palveleminen rakennuksessa alkaa 
syksyllä 2022. Ennen kuin henkilöstö 
pääsee muuttamaan, viimeistellään 
talon rakennustyöt ja tilat siivotaan 
perusteellisesti. Rakennusprosessis-
sa pisimmällä olevissa tiloissa teh-
dään parhaillaan säätöjä, mittauksia 
ja toimintakokeita, joilla testataan 
laitteiden ja järjestelmien toimivuutta. 
Lisäksi mitataan ja säädetään ilman-
vaihdon ilmamäärät.

Työmaalla työskentelee päivittäin eri 
alojen ammattilaisia keskimäärin 150 
henkilöä varmistamassa, että tilat ovat 
toimintavalmiina ensi vuonna. Syk-
syllä aloitetut pihatyöt viimeistellään 

kesällä 2022, jolloin muun muassa 
kylvetään nurmikot ja laitetaan istutuk-
set paikoilleen. Kun H-talo valmistuu, 
tarjoamme monipuolisia palveluita
viihtyisissä ja uudenaikaisissa tiloissa. 

Kuvassa mitataan kahden tilan välisiä 
ilmaääneneristävyyksiä Vaasan keskus-
sairaalan H-rakennuksessa. llmaäänen- 
eristys kertoo kuinka paljon rakenne 
eristää sen läpi kulkenutta ääntä.
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Pohjanmaan rantaviiva asiakkaiden kerrosaulassa. Rantaviiva on muotoon leikat-
tua MDF-levyä, jonka takana loistaa LED-valonauha.

Vuonna 2022 sosiaalihuollon hoitaa 
Korsnäsin kunta.

Yhteystiedot arkipäivisin klo 8-16.

Sosiaalijohtaja Carina Westberg
 Puh. 06-3479125
 Puh.aika 9-10

Sosiaalihoitaja Lena-Maria Tuure
 Puh. 06-3479147
 Puh.aika 8.30-9.30

vt. Sosiaalihoitaja/
sosiaaliohjaaja Hanna Högback
 Puh. 050-3297564
 Puh aika 8.30-9.30

Kanslisti, sosiaalitoimisto Katarina Wester-Bergman
 Puh. 050-3866418
 Puh.aika 8.30-9.30 ma-ke ap

Vanhustenhuollon johtaja Marina Westerlund
 Puh. 050-5529621

vt. Kotipalvelujohtaja Johanna Juthborg
 Puh. 050-3714501

vt. Yksikönjohtaja Ann-Louise Salahddin
Lärknäs ja Annakoti Puh. 050-5987010

Hoivakeskus Buketten
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Maailmanpoliittinen 
tilanne

Maailmassa on tapahtunut viime viikkoina asioita, joita ilman-
kin olisimme voineet tulla toimeen. Kiinan olympialaiset oli tuskin 
saatu päätökseen, kun meillä Euroopassa on täysi sota. Ehdimme 
jo ehkä iloita yhteiskunnan rajoitusten poistamisesta ja hyvästä ta-
louskasvusta, mutta nyt saammekin odottaa  hinnannousuja.

Venäjälle suunnatut pakotteet näyttävät jo vaikut-
tavan polttoaineiden ja muun energian hintoihin. 
Kohonneet energiakustannukset korottavat tuotan-
tokustannuksia, ja lisäksi maastamme  on suurin osa 
tavarasta kuljetettava jonnekin niiden perille saami-
seksi, joten hintojen korotuksia on odotettavissa vielä 
monille tuotteille. Mutta se on hinta, joka meidän on 
maksettava, jos vaan voisimme saada lopun Ukrai-
nan sodalle mahdollisimman pian.

Sota Ukrainassa on pannut liikkeelle suuria määriä 
pakolaisia: naisia, lapsia ja vanhempia ihmisiä, jot-
ka hakevat turvaa Euroopan maista. Bussilasteittain 
pakolaisia on myös jo alkanut saapua Pohjanmaalle. 
Meillä Suomessa on hyvä valmius kriisitilanteisiin ja 
erityisesti Pohjanmaalla meillä on myös hyvä valmius 
ottaa vastaan pakolaisia. Useimmat meistä varmaan 
muistavat, että Korsnäsissa autimme paljon Syyrian 
pakolaisaallossa vuonna 2015. Silloin meillä oli mah-
dollisuus majoittaa n. 150 pakolaista KKK-raken-
nukseen,  ja pian Korsnäsin keskustassa oli menoa ja 
vilskettä.

Nyt tilanne on toinen, kun olemme onnistuneet 
löytämään hyviä yrittäjiä useaan KKK-keskuksen 
vapaaseen tilaan, ja uusi kunnantalo rakennetaan 
KKK-ruokasalirakennukseen. On myös ajateltava 
sitä, että tästä pakolaisaallosta suuri osa on perhei-
tä,  ja silloin ajattelen niin, että heille sopii paremmin 
asua omissa asunnoissa, joissa perheet voivat saada 
rauhaa ja mahdollisuuden kerätä voimia jaksaakseen 
aloittaa uuden arjen ja kaiken mitä se tuo tullessaan. 
Kunnan vapaisiin huoneistoihin toivomme voivam-
me majoittaa pakolaisia, jotka mahdollisesti tulevat 
lyhyellä varoitusajalla. Jos yksityisiltä markkinoilta 

löytyy vapaita huoneistoja, niin niistä voi mielellään 
antaa vinkkiä jo nyt kunnan tekniselle osastolle.

Yhdestä asiasta olen aivan varma, että me täällä 
Korsnäsissa olemme valmiita ottamaan nämäkin 
pakolaiset sydänasiaksemme ja auttamaan heitä si-
inä missä mahdollista, antaakseemme ukrainalaisille 
ympäri maailmaa uskoa parempaan huomiseen.

Kiitos siitä, että Korsnäsissakin on pantu alulle va-
paaehtoisia aloitteita, ja valmius auttaa ja antaa ra-
ha-apua katastrofijärjestöille on suuri koko Suomen 
kansan keskuudessa. Oma valtuustokokouksemme 
teki periaatepäätöksen 7.3.2022, että kunnanjohtaja 
panee toimeen noin 2 euron lahjoituksen asukasta 
kohti Unicefin ja Punaisen Ristin katastrofiapuun 
Ukrainalle. Muidenkaan Ukrainaan juuri nyt rahaa 
lahjoittavien osalta ei yksittäinen summa pelasta ko-
konaisuutta, mutta kaikki lahjoitukset yhdessä voivat 
saada aikaan voimavaran, jolla voi olla ratkaiseva 
merkitys sodan runtelemalle alueelle.

Länsimailta tai Natolta ei näytä tulevan konkre-
ettista apua Ukrainan sotaan muuten kuin sotama-
teriaalin muodossa. Tämä on saanut yleisen mieli-
piteen kääntymään voimakkaasti Suomen pikaisen 
Nato-jäsenyyshakemuksen puolelle. Reaktio ei ole 
yllättävä. Olen itse reagoinut täsmälleen samoin. Kun 
Venäjän presidentti Putin alkaa sanella, miten Suo-
men ja Ruotsin on päätettävä omista, ulkopoliittisista 
asioistaan, niin se valitettavasti osoittaa, että hän pi-
tää pohjoismaita omana etupiirinään.

Valitettavasti Venäjän invaasiolla vaikuttaa olevan 
yhteyttä Amerikan joukkojen vetäytymiseen, esim. 
Afganistanista. USA:n joukkojen vetäytyminen ulko-
mailta antaa selvän signaalin, että he eivät enää halua 
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osallistua maailmanpoliisin rooliinsa, joka USA:lla 
on ollut aiempina vuosikymmeninä. Valitettavasti 
Venäjän ja Kiinan suurvaltojen ajatukset eivät kulje 
samoja ratoja kuin USA:n, vaan näyttävät näkevän 
USA:n jättämän tyhjiön historiallisena mahdollisuu-
tena vahvistaa omia maailmanpoliittisia asemiaan 
ja päästä omiin, henkilökohtaisiin suurvaltatavoit-
teisiinsa. Venäjä etenee tuhoamisen ja hallitsemisen 
tiellä juuri nyt. Kiina katsoo päältä ja ottaa opikseen 
Venäjän mahdollisista erehdyksistä, mutta samaan 
aikaan sillä on taloudellinen voima, joka on aivan 
toista luokkaa kuin Venäjän. 

Pidätämme hengitystämme ja rukoilemme pikaista 
aselepoa Ukrainaan ja teemme parhaamme sopeutu-
aksemme ja auttaaksmme siinä, missä kykenemme.

Christina Båssar, kunnanjohtaja

Korsnäs auttaa 
Ukrainaa
Kunnanvaltuusto nosti ylimääräisen asian 
esityslistalle maanantai-illan 7.3.2022 
kokouksessaan. Yksimielisesti päätettiin, 
että Korsnäsin kunta antaa 4.000 euroa 
ihmisille Ukrainassa. Lahjoitettava summa 
vastaa noin kahta euroa kuntalaista kohti, 
Korsnäsissa. Puolet summasta menee Uni-
cefille ja toinen puoli Suomen Punaiselle 
Ristille. Päätös pannaan toimeen niin pian 
kuin mahdollista.

Kotivaara käytetään päivittäin ”parasta ennen”-suosituksia noudattaen ja uutta hankitaan aina tilalle. Näin 
ruoka-aineet ja tarvikkeet pysyvät käyttökelpoisina.

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

Lisätietoa:   https://www.pohjanmaanpelastuslaitos.fi/
   https://www.spek.fi/
   https://www.stuk.fi/

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

KOTIVARA
• Vettä juomiseen ja peseytymiseen
• Astioita veden säilyttämiseen
• Ruokaa, esm. kuivamuonaa
• Tölkinavaaja
• Erityisruokavalion elintarvikkeet
• Taskulamppu
• Radio
• Varaparistoja

• Hygieniatarvikkeet
• Lääkkeet
• Kynttilät ja tulitikut
• Käteistä rahaa
• Lemmikkieläinten tarvikkeet
• Mikäli asut talossa, jossa on taakka tai puukiuas, 

hanki tarpeeksi polttopuita varalämmöksi
• Pidä autosi tankki aina mahdollisimman täynnä
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Korsnäsin uusi kunnantalo etenee reippaasti. 
Uuden kunnantalon rakentamista koskeva tarjo-
uspyyntö on tehty ja tammikuussa 2022 tekninen 
lautakunta pääsi ottamaan kantaa saapuneisiin 
tarjouksiin.

Rakentamisen on suunniteltu alkavaksi maa-
liskuussa 2022. Rakennus on valmis joulukuussa. 
Muutto voi tapahtua vuoden 2023 alussa ja silloin 
Korsnäsin kunnankanslia muuttaa  Rantatien yli uu-
siin konttoritiloihin.

Uuden kunnantalon suunnitteli Johan Ångerman, 
ja valtuusto hyväksyi piirustukset toukokuussa 2021.

Rakennusurakointi
Uuden kunnantalon rakennusurakoitsijaa kos-

kevista tarjouksista tehtiin tarjouspyyntö avoimena 
menettelynä ja tarjouspyyntö julkaistiin Hilmassa. 
Neljä tarjousta tuli määräaikaan mennessä. Kaikki 
tarjouksen antajat täyttivät ammattitaitovaatimukset 
ja tarjoukset vastasivat kyselyä.

Urakkaneuvottelu pidettiin alimman tarjouksen 
antaneen kanssa 2.2.2022 tarjoukseen mahdollisesti 
jääneiden epäselvyyksien selvittämiseksi.

Tekninen lautakunta otti kantaa tarjouksiin 
15.2.2022 ja ehdotti kunnanhallitukselle, että närpi-
öläisyritys RS Bygg & Schakt, joka antoi taloudelli-
sesti edullisimman hinnan, valitaan Korsnäsin uuden 
kunnantalon rakennusurakoitsijaksi. Tarjoushinta 
oli 959.500 euroa.

Sähköurakointi
Uuden kunnantalon sähköurakasta tehtiin tarjous-

pyyntö avoimena menettelynä ja tarjouspyyntö jul-
kaistiin Hilmassa. Kolme tarjousta tuli määräaikaan 
mennessä. Tarjouksenantajat täyttivät ammattitaito-
vaatimukset, ja tarjoukset vastasivat pyyntöä.

Urakkaneuvottelu pidettiin 2.2.2022 kahden alim-
man tarjouksen antaneen urakoitsijan kanssa an-
nettuun tarjoukseen mahdollisesti jääneiden epäsel-
vyyksien selvittämiseksi, kun tarjousten hinta oli niin 
lähellä toisiaan.

Tekninen lautakunta otti tarjouksiin kantaa 
15.2.2022 ja ehdotti kunnanhallitukselle, että Bravida 
Finland valitaan Korsnäsin uuden kunnantalon säh-
köurakoitsijaksi. Tarjoushinta oli 229.500 euroa.

Ilmastointiurakointi
Uuden kunnantalon ilmastointiurakasta tehti-

in tarjouspyyntö avoimena menettelynä ja tarjo-
uspyyntö julkaistiin Hilmassa. Kaksi tarjousta tuli 

määräaikaan mennessä. Tarjouksenantajat täyttivät 
ammattitaitovaatimukset ja tarjoukset vastasivat tar-
jouspyyntöä.

Urakkaneuvottelu pidettiin 2.2.2022 alimman tar-
jouksen antaneen kanssa, annettuun tarjoukseen 
mahdollisesti jääneiden epäselvyyksien selvittämi-
seksi.

Tekninen lautakunta otti tarjouksiin kantaa 
15.2.2022 ja ehdotti kunnanhallitukselle, että Bravi-
da Finland valitaan Korsnäsin uuden kunnantalon 
ilmastointiurakoitsijaksi. Tarjoushinta oli 159.500 
euroa.

Putkiurakointi
Uuden kunnantalon putkiurakasta tehtiin tarjo-

uspyyntö avoimena menettelynä ja tarjouspyyntö 
julkaistiin Hilmassa. Yksi tarjous tuli määräaikaan 
mennessä. Tarjouksenantaja täytti ammattitaitovaa-
timukset ja tarjous vastasi tarjouspyyntöä.

Urakkaneuvottelu pidettiin 2.2.2022 annettuun 
tarjoukseen mahdollisesti jääneiden epäselvyyksien 
selvittämiseksi.

Tekninen lautakunta otti kantaa tarjoukseen 
15.2.2022 ja ehdotti kunnanhallitukselle, että Bravida 
Finland valitaan Korsnäsin uuden kunnantalon put-
kiurakoitsijaksi.Tarjoushinta oli 109.500 euroa.

Automaatiourakointi
KKK-rakennusten nykyinen automatiikka on suh-

teellisen uusi. Uuden kunnantalon suunnittelun 
yhteydessä täydennettiin automatiikan suunnittelu-
asiakirjoja sopimaan yhteen rakennuksissa olevan 
suhteellisen uuden automatiikan kanssa.

Automatiikkaurakkatarjouksista ei sen vuoksi tehty 
tarjouspyyntöä, vaan pyyntö lähetettiin yritykselle, 
joka asensi aikanaan rakennuksissa tällä hetkellä ole-
van automatiikan.

Tekninen lautakunta ehdotti 15.2.2022, että Auto-
maatio T&N valitaan Korsnäsin uuden kunnantalon 
automaatiourakoitsijaksi.

Urakointi talousarvion puitteissa
Kunnanhallitus päätti 21.2.2022  teknisen lauta-

kunnan ehdotusten mukaisesti kautta linjan. Ta-
lousarviossa on 1,34 miljoonaa euroa täksi vuodeksi 
kunnantalorakennukseen. Tarjousten pohjalta  han-
ke voidaan toteuttaa suunnitellun talousarvion puit-
teissa.

Korsnäsin uusi kunnantalo
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Kunnassa on ollut pitemmän aikaa 
pulaa vuokra-asunnoista.Viime vuonna 
ilmaantui useita kiinnostuneita, jotka 
halusivat ostaa kunnasta asuinhuoneis-
toja , Moikipäästä.

Useilta tahoilta on huomautettu, että 
kunnan pitää tehdä jotain kylissä vallit-
sevalle asuntopulalle. Mahdollisuuksien 
Korsnäs –hankkeen ohjausryhmä on myös 
esittänyt, että perustettaisiin mahdollis-
imman pian asunto-osakeyhtiö, jonka 
tarkoituksena on rakentaa rivitaloja ja/tai 
paritaloja vallitsevan vuokra-asuntopulan 
paikkaamiseksi.

Tällä hetkellä asuntojonossa on n. 15 taloutta , eli 
7 taloutta Korsnäsin kirkonkylään ja 8  Moikipään 
kylään. Viime vuonna keskusteltiin mahdollisten ki-
innostuneiden kanssa ja heille esiteltiin rivitalotont-
teja.

Kaksi rivitaloa kahdeksalla huoneistolla
Master Building Solutions Ab Oy on ilmoittanut 

kiinnostuksensa Blänkfyren 6:200 kiinteistön er-
ottamattomaan, yhteensä n. 3108,2 m2 alueeseen, 
Moikipään kylästä.

Tontille suunnitellaan rivitaloa, joka käsittää 4 asu-
inhuoneistoa sekä 4 autokatospaikkaa ynnä varas-
tot erillisessä rakennuksessa. Huoneistot on ajateltu 
myytävän yksityishenkilöille. Blänkfyrenistä jäljelle 
jäävälle n. 6717,3 m2:n alueelle halutaan vuokrasopi-
mus. Sille tontille suunnitellaan vielä  lisäksi rivitalo, 
joka käsittää 4 asuinhuoneistoa sekä 4 autokatospaik-
kaa ynnä varastot erillisessä rakennuksessa.

Yritys ehdottaa, että kunta ostaisi koko B-rivitalon 
autokatoksilla ja varastolla. Vuokrasopimus siirtyisi 
kunnalle ja kunta omistaisi asunto-osakeyhtiön 100 
%:sti.

Vuokratontille on mahdollista rakentaa vielä yksi 
rivitalo. Rakennusoikeuteen mahtuu vielä kolmen 
huoneiston rivitalo.

Teknisen lautakunnan ehdotus
Kunnassa meneillään olevassa asuntomyyntikam-

panjassa myydään rivitalotontteja hintaan 1000 €/
tontti. Rivitalo maksaa 755.250 € (2 kpl kaksioita, 53 
m2 kumpikin ja 2 kpl 79,5 neliön kolmioita) eli 2.850 
€/m2. Vuokraksi tullee n. 630 €/kuukausi kaksiosta 
ja 950 € kolmiosta. Vuoden investointitalousarvios-
sa on 300.000 euron määräraha asuinhuoneistojen 
hankkimista varten.

Tekninen lautakunta ehdotti, että:
• varaussopimuksen luonnos hyväksytään,
• Blänkfyren 6-200 kiinteistön erottamaton n. 

3108 m2 alue myydään 1.000 eurolla
• laaditaan vuokrasopimus 6717,3 m2:n alueesta 

Blänkfyren 6-200:sta.
• rivitaloa varten muodostetaan erillinen 

asunto-osakeyhtiö, omalla hallinnolla, ja kunta 
takaa nostettavan lainan.

Asunto-osakeyhtiö hankkii rivitalon sillä edel-
lytyksellä, että molemmat rivitalot rakennetaan laa-
dittujen piirustusten mukaisesti. Vuokrasopimus 
siirretään rakennusurakoitsijalta asuntoyhtiölle, kun 
hanke on toteutettu.

Valtuusto hyväksyi hankkeen
Keskustelun jälkeen valtuusto päätti 7.3.2022 

myydä rivitalotontin MBS:lle 1.000 eurolla ja vuokra-
ta vieressä sijaitsevan rivitalotontin. Myyntihinta on 
sama, mitä kunta käyttää tonttikampanjassaan.

Valtuusto päätti muodostaa asunto-osakeyhtiön 
rivitalolle, jonka MBS rakentaa ja Korsnäsin kunta 
ostaa. Kunta siirtää 100.000 euroa omana pääomana 
uuteen yhtiöön. Summa on kolmasosa siitä kokonais-
summasta, jonka kunta on budjetoinut tälle vuodelle 
vuokra-asuntohankkeiden osakeostoihin. Jäljellä on 
200.000 euroa, mikäli lisää rakennushankkeita ilma-
antuu.

Kunta lähtee takaajaksi lainalle, jonka asunto-osak-
eyhtiö ottaa. Valtuusto päättää lainasta erikseen, kun 
tarkka summa, lainaehdot ja pankki ovat selvillä. 
Alustavasti kyseessä on 700.000 euroa.

Lainasumma ei tule näkymään kunnan talous-
arviossa, vaan asunto-osakeyhtiön talousarviossa. 
Kunnassa se näkyy konsernivelanoton kasvuna.

Leif Holmblad ilmoitti poikkeavan mielipiteen 
Moikipään rivitalohankepäätökseen.

Uusi rivitalohanke

3 R + K 79.5 m2

3 R + K 79.5 m2

2 R + K 53.0 m2

2 R + K 53.0 m2

3 R + K 79.5 m2

3 R + K 79.5 m2

2 R + K 53.0 m2

2 R + K 53.0 m2

Reservation för radhus med 3 lägenheter

Räddningsväg b=3500 mm

Räddningsväg b=3500 mm

RADHuS A

RADHuS B

P P P P P P P P

A1

A4

A2

A3

B1

B4

B2

B3
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Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntien virka-
miehistä ja hyvinvointialueen paikallisjohtajas-
ta muodostuva kiinteistöryhmä laati hyvinvoin-
tialueen ja kuntien väliset vuokraperiaatteet ja 
vuokrasopimukset. Laaditut vuokrasopimukset 
perustuvat kiinteistöjen tekniseen arvoon sekä 
tuottovaatimuksiin.

Korsnäsin kunnan osalta vuokrasopimukset koske-
vat yhteisomisteisia kiinteistöjä: Korsnäsin terveysa-
sema, Maalahden-Korsnäsin TK, joista Maalahden 
kunta omistaa 70 % ja Korsnäsin kunta 30 %. Yh-
teisomisteisten kiinteistöjen lisäksi on allekirjoitetta-
va vuokrasopimukset Korsnäsin kirkonkylän koulun, 
Taklaxin koulun ja Moikipään koulun koulutervey-
denhuollon tiloista.

Yllä mainittujen kiinteistöjen vuokrasopimusten 
voimassaoloaika on 1.1.2022 – 31.12.2025, yhdellä 
optiovuodella.

Lärknäsin tehostettu palveluasuminen ja Buketten 
vuokrataan 1.1.2023 lähtien.Kiinteistöryhmä laatii 
vielä  vuokrasopimusten yksityiskohtia, joten näiltä 
osin ne eivät ole aivan lopullisia.

Maalahden-Korsnäsin yhteistyölautakunta hy-
väksyi osaltaan yhteisomisteisille kiinteistöille laadi-
tut vuokrasopimukset. 

Kunnanhallitus hyväksyi 21.2.2022 vuokrasopi-
mukset teknisen lautakunnan ehdotusten mukaisesti.

Hyvinvointialueen kiinteistöjen vuokrasopimukset

Valtuuston kokouksessa 8.3.2021 valtuutettu 
Marcus Nordmyr ym. jättivät aloitteen, että kun-
nan pitäisi yrittää myydä kunnan omistus Maa-
lahden TK-kiinteistöstä. Perusteena oli, että kunta 
siten voisi saada pääomaa uuden Lärknäsin raken-
tamiseen ja välttäisi liian suurta velkaantumista.

Maalahden ja Korsnäsin yhteisomistusta kiinteistö-
issä ohjaa erillinen sopimus, joka laadittiin kuntien 
kesken vuonna 2009. Sopimuksen mukaan Korsnäsin 
kunta omistaa 30 % kahdesta kiinteistöstä: Maalah-
den terveyskeskuksesta ja Korsnäsin terveystalosta. 
Maalahti omistaa loput 70 % samoista kiinteistöistä, 
samaa jakoa käytetään myös Dankas fastighets Ab:n 
osakkeista. 

Asiasta keskusteltiin Maalahden ja Korsnäsin yh-
teisen yhteistyölautakunnan kokouksessa 7.5.2021. 
Maalahden kunta ei ole kiinnostunut ostamaan ki-
inteistöä Korsnäsilta. Keskusteltiin myös yhteisomis-
teisten kiinteistöjen hallinnosta siirryttäessä hyvin-
vointialueeseen 1.1.2022.

Tätä nykyä, kun hyvinvointialueesta on hyväksytty 
lainsäädäntö, ja on myös alustavat vuokrasopimuk-
set, on takuita kiinteistöjen kannattavalle vuokrauk-
selle ainakin kaudelta 1.1.2022 – 31.12.2025, jonka 
jälkeen hyvinvointialueella on vielä yhden vuokra-
vuoden optio. Siksi voidaankin katsoa, miten hyvin-
vointialue kehittyy, ja samalla voidaan turvata näiden 
kiinteistöjen omistuksella jatkossakin, että kuntalai-
silla on hyvinvointialueen palvelupisteet lähellä.

Kunnanhallitus ehdotti valtuustolle, että yhteiso-
misteiset kiinteistöt pysyvät kunnan omistuksessa 

toistaiseksi ja että yhteistyölautakunta tarkistaa hal-
linnon periaatteet , jotta saadaan aikaan järjestelmä, 
joka toimii hyvin myös uudella hyvinvointialueella.

Valtuusto yhtyi kunnanhallituksen ehdotukseen ja 
ilmoitti aloitteen loppuun käsitellyksi 7.3.2022.

Veteraanihautojen entisöinti
Korsnäsin seurakunta anoo avustusta Korsnäsin 

kirkon viereisten veteraanihautojen entisöintiin.
Asia nousi puheeksi ensiksi Suomi 100-vuotisjuhlan 

edellä. Silloin seurakunta anoi, että kunta voisi olla 
mukana ja jakaa kustannukset. Valitettavasti hanke 
viivästyi ja jäi tekemättä. Mutta kirkon juhlallisen jäl-
leenvihkimisen yhteydessä luvattiin kunnan myötä-
vaikuttavan veteraanihautojen entisöintiin.

Kesän lähestyessä hanke herätettiin henkiin uu-
delleen ja nyt Korsnäsin seurakunta anoo, että kunta 
ottaisi entisöinnin  kustannukset kontolleen kokona-
an. Perustelu tähän on, että monessa kunnassa vete-
raanihautojen kunnossapito jaetaan seurakunnan ja 
kunnan kesken. Tähän asti seurakunta on kuitenkin 
yksin vastannut kaikista veteraanihautojen kustan-
nuksista mitä tulee sekä istutuksiin että pienempiin 
korjauksiin.

Sillä perusteella, että seurakunta myös vastaisuu-
dessa hoitaa vuotuisen kunnossapidon, kunta voisi 
vastata veteraanihautojen entisöinnin kertakustan-
nuksesta.

Valtuusto hyväksyi 7.3.2022 määrärahan, arvoltaan 
5.000 euroa, veteraanihautojen entisöintiin.

Maalahden TK-kiinteistön osuutta ei myydä
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Aloite useammista vuo-
kra-asunnoista kuntaan

Kunnanvaltuuston 31.5.2021 kokouksessa val-
tuutettu Kim Sebbas ym. jättivät seuraavanlaisen 
aloitteen:

• Että Korsnäsin kunta laatii suunnitelman saa-
dakseen lisää ja parempaa vuokra-asuntotar-
jontaa

• Että Korsnäsin kunta pikaisesti arvioi raken-
nushankevaihtoehdot yhdessä yksityisten toi-
mijoiden kanssa.

• Että Korsnäs arvioi kunnan mahdollisuudet 
aloittaa itse yhden tai useamman vuokra-asun-
non rakentamisen kunnan maalle, ennen kaik-
kea kunnan etelä- ja pohjoisosaan, josta  pende-
liliikenne on houkuttelevinta ja kasvava trendi.

Kunnanhallitus totesi, että jo ennen aloitteen jätt-
ämistä kunta on tehnyt aktiivisesti työtä asumisky-
symyksissä laatimalla maapoliittisen ohjelman, jon-
ka valtuusto hyväksyi.

Maan osto
Bjurbäckistä ja Moikipäästä on ostettu maata 

asuinrakentamiseen ja muissa osissa on kunnan 
omistuksessa muutamia alueita, joita voidaan käytt-
ää vuokra-asuntojen rakentamiseen. Kunta on var-
annut talousarviomäärärahaa mahdollisille useam-
mille hankinnoille tulevina vuosina.

Syksyllä 2021 pidettiin Mahdollisuuksien Korsnäs  
-hankkeen puitteissa keskusteluilta paikallisten ra-
kennusurakoitsijoiden kanssa, miten kunnassa saa-
taisiin käyntiin vuokra-asuntorakentamista. Lisäksi 
lähetettiin kysely kunnan ulkopuolisille rakennusy-
rityksille.

Talousarviomääräraha
Tarpeesta keskusteltiin vuoden 2022 talousarvi-

ota valmisteltaessa ja nyt on määrärahaa  niin, että 
kunta voi olla jossakin muodossa mukana yhden tai 
useamman asunto-osakeyhtiön muodostamisessa, 
niin että vuokra-asuntojen rakentaminen voi alkaa 
vuonna 2022. Summa ei ole vielä lukittu mihinkään 
erityiseen kohteeseen. Kiinnostusta on ollut rakentaa 
rivitalot Moikipäähän ja kirkonkylään. Jos kiinnos-
tusta on enemmän niin kunnalla pitäisi olla valmius 
osallistua myös niihin hankkeisiin.

Valtuusto yhtyi selvitykseen ja totesi aloitteen ole-
van loppuun käsitelty 7.3.2022.

Hallinto-oikeus hylkäsi osak-
keiden ostoa koskevasta 
päätöksestä tehdyn valituk-
sen

Hallinto-oikeus hylkäsi Bengt Backin valituk-
sen valtuuston päätöksestä koskien lisäosakkeiden 
merkintää Fab Molpe Strömmenistä ja lisämäärä-
rahan myöntämisestä näiden osakkeiden ostoa 
varten kunnan investointitalousarvioon 8.3.2021.

Bengt Back katsoi olevan väärin menetelty, että 
Camilla Ribacka ja Mikael Häggdahl ilmoittivat val-
tuustossa jääviydestä, mutta olivat kuitenkin läsnä 
valtuustosalissa. Edelleen hän katsoi, että koska Kim 
Sebbasilla on yritys, joka harjoittaa yritystoimintaa 
liittyen Fab Molpe Strömmenin kiinteistöön, hänen 
olisi pitänyt ilmoittaa jääviydestä valtuustossa,kun 
asiaa käsiteltiin. Myös Johan Holm-Rosbäckin olisi 
pitänyt ilmoittaa jääviydestä, koska hänen vaimonsa, 
Linda Rosbäck, omistaa osakkeen yhtiöstä.

Kunnanhallitus on käsitellyt vaatimukset ja to-
dennut, että valtuuston kokoukset ovat julkisia ja 
sen vuoksi jäävin valtuutetun ei tarvitse poistua ko-
koussalista. Riittää, että valtuutettu jättää paikkansa 
ja menee yleisöaitioon. Kunnanhallitus totesi edel-
leen, että valtuuston päätös Fab Molpe Strömmenin 
lisäosakkeiden merkitsemisestä ei koske valtuutettu 
Sebbasta henkilökohtaisesti.  Yhtiön ja valtuutetun 
välillä ei ole mitään yksityisoikeudellista sopimusta. 
Valtuutettu Johan Holm-Rosbäck ei ole myöskään 
jäävi osallistumaan asian käsittelyyn valtuustossa. 
Että valtuuston jäsen omistaa osakeyhtiön osakkei-
ta, ei tee valtuutettua jääviksi osallistumaan kyseistä 
yhtymää koskevan asian käsittelyyn. Jotta kysees-
sä olisi jääviys, pitäisi valtuutetun omistaa riittävän 
monta osaketta.

Hallinto-oikeus hylkäsi Bengt Backin valituksen 
27.1.2022. Perusteluista ilmenee, että kunnanval-
tuuston päätös ei ole syntynyt jääviyden perusteella 
väärässä järjestyksessä. Koska valtuuston kokoukset 
ovat julkisia, ei jäävien valtuutettujen tarvitse poistua 
kokoussalista. Riittää, että valtuutettu jättää paikkan-
sa ja menee yleisöpaikoille.

Hallinto-oikeus on aiemmin hylännyt Backin vaa-
timuksen, että valtuuston päätöksen toimeenpano 
kielletään.

Korsnäsin kunnanhallitus antoi hallinto-oikeuden 
päätöksen jälkeen kunnanjohtajan tehtäväksi panna 
toimeen valtuuston päätös osakemerkinnästä.
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Kaksi Korsnäsiin suunnitteilla olevia tuulivoi-
mapuistoja koskevaa aloitetta jätettiin kuntaan ja 
käsiteltiin valtuustossa 7.3.2022.

Tommy Bäckman jätti 172 henkilön allekirjoitta-
man aloitteen, jossa tähdennetään, että Korsnäsin 
kuntaan suunnitteilla oleva tuulivoimapuisto pitää 
sijoittaa vähintään 3 km asutuksesta. Aloitteentekijö-
itä huolestuttaa melu-  ja vilkkuilmiöhaitta, joita tuu-
livoimala voi aiheuttaa seudun väestölle.

Thomas Ramstedt, Björn Höstman ja Kent 
Kronstrand ovat ensimmäiset allekirjoittajat toisessa 
kuntalaisaloitteessa.

Aloitteessa kiinnitetään huomiota niihin negatiivi-
siin vaikutuksiin, joita tuulivoimapuistosta voi seura-
ta melun, matalataajuisten- ja infraäänien muodossa 
ja vaihtuvien valojen vilkkumisen ja roottoreiden 
liikkeiden varjostuksen  sekä voimalan huipun kirk-
kaiden vilkkuvalojen muodossa.

Aloitteessa toivotaan, että Korsnäsin kunta luopuu 
kokonaan suunnitelmista sallia tuulivoimapuiston 
rakentaminen Moikipään kylän eteläosaan tai aset-
taa tuulivoimapuiston rakentajalle vaatimuksen, että 
jokaisen voimalan ja ympärivuotisen-/vapaa-ajana-
sunnon väliseksi etäisyydeksi tulee vähintään kolme 
kilometriä.

Kunnan vastaus
Tuulivoima on uusiutuva energiamuoto. Lisäämällä 

energian tuotantoa tuulivoimalla voimme vähentää 
tarvettamme tuottaa sähköä fossiilisilla polttoaineil-
la, kuten hiili, öljy tai kaasu. Suomessa tuulivoiman 
osuus koko sähköntuotannosta on vielä suhteellisen 
pieni, mutta vuoteen 2030 laaditun kansallisen ener-
gia- ja ilmastostrategian mukaan uusiutuvan energi-
an käyttö lisääntyy niin, että sen osuus lopullisesta 
energiankulutuksesta on yli 50 % 2020-luvulla.

Energiatuotannon lisäksi tuulivoimalan kiinteistö-
vero tuo lisän kunnan talouteen. Kiinteistöveron ar-
vioidaan voivan olla 20000-30000 euroa tuulivoima-
lalta. Suomessa 81 kuntaa sai vuonna 2021 yhteensä 
17,9 miljoonaa euroa kiinteistöverona tuulivoimasta. 
Pohjanmaalla Närpiön kaupunki sai 827.000 eu-
roa, Kristiinankaupunki 599.000 euroa ja Maalahti 
359.000 euroa.

Tuulivoimapuiston kaavoitushankkeessa selvite-
tään tuulivoiman vaikutukset tarkkaan. Tuulivoi-
mahankkeiden vaikutusten arviointimenettelyissä 
selvitetään ja arvioidaan hankkeen vaikutukset koko 
elinkaaren ajalta. Vaikutukset selvitetään ihmisten 
terveyden, elinolosuhteiden ja viihtyvyyden kannal-
ta, sekä maan, maaperän, veden, ilman, ilmaston, 
kasvillisuuden, luonnon monimuotoisuuden, yhteis-

kuntarakenteen sekä myös materiaalivarojen, mai-
seman, kaupunkikuvan, kulttuuriperinnön ja  luon-
nonvarojen käytön kannalta sekä kaikkien tekijöiden 
vuorovaikutuksen kannalta.

Tuulivoimamelua koskevaan asetukseen 
(1107/2015) sisältyy tuulivoimalan ulkopuolisen 
melun ohjearvot. Sisämelusta säädetään asumister-
veyttä koskevassa asetuksessa (545/2015). Ennen ra-
kennusluvan myöntämistä on huolehdittava, etteivät 
tuulivoimalat aiheuta melua, joka ylittää ne kaavoi-
tusohjearvojen keskimääriset äänitasot, joita kaavas-
sa ilmoitetaan noudatettavaksi tuulivoimamelusta ja 
lukuarvoista  annetun asetuksen mukaan.

Maankäyttö- ja rakennuslaki antaa kunnalle oikeu-
den päättää, mitkä alueet ja mihin tarkoitukseen kaa-
voitetaan ja milloin kaavoitus aloitetaan. Kunnalla ei 
ole velvollisuutta kaavoittaa alueita tuulivoimaloille. 
Tietyissä kunnissa on päätetty kuntaa koskevasta 
tuulivoimaloiden ja asutuksen välisestä minimi- ja 
suojaetäisyydestä. 

Sopiva etäisyys tuulivoimapuistoista asutukseen 
riippuu alueen maastosta. Kilometriraja ei sinän-
sä ole takuu melun suhteen, koska tuulivoiman va-
ikutukseen vaikuttaa myös tuulivoimalan muoto, 
maapohjan ominaisuudet, vesipintojen esiintyminen 
jne.

Korsnäsin tuulivoimakaavoitus
Korsnäsin kunnassa oli aikanaan Suomen ensim-

mäinen tuulivoimapuisto. Nykyään puisto on pois-
tettu. Ainoa hyväksytty tuulivoimapuisto on tätä 
nykyä Harrströmissä.

Korsnäsin kunnanhallitus on tehnyt kaavoitus-
päätökset (2020) Moikipään tuulivoimapuiston kaa-
voituksesta ja toisesta Poikeliin sekä myös kaavoitu-
späätöksen merelle sijoittuvan tuulivoiman alueesta 
Korsnäsiin (2020).

Yllä mainitun  valmistelun valtuusto hyväksyi 
7.3.2022  vastauksena aloitteisiin ja totesi, etteivät 
aloitteet johda jatkotoimenpiteisiin.

Kunta panee jatkossakin suurta painoa tuulivoi-
man vaikutusten selvittämiseen ja minimoimiseen 
kaavoitushankkeissa kansallisten lakien, asetusten ja 
ohjeistuksen puitteissa ja seuraa tarkkaan alalla ta-
pahtuvaa kehitystä ja lainsäädäntöön ja ohjeistuksiin 
tapahtuvia päivityksiä.

Neljä valtuutettua ilmoitti eriävän mielipiteen 
päätöksiin siitä, että kuntalaisaloitteet eivät johda jat-
kotoimenpiteisiin: Katarina Wester-Bergman (RKP), 
Thomas Ramstedt (RKP), Tommy Bäckman (SDP) ja 
Leif Holmblad (SDP).

Ei kilometrietäisyyksiä tuulivoimapuistoihin
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Rakennusoikeuden siirtoa 
koskeva anomus

Paul Björklund anoo kiinteistöllä Björklund 
4:184 sijaisevan käyttämättömän rakennusoikeu-
den siirtämistä kiinteistölle Björk 8:145, Bredskä-
retissä.

Kiinteistö Björklund 4:184 sisältyy Moikipään 
kylän vahvistettuun osayleiskaavaan ja sillä on mer-
kintä RAO (Vapaa-ajan asuntojen/ympärivuotisa-
sumisen alue). Kiinteistö Björk 8:145 sisältyy ran-
tayleiskaavaan ja sillä on merkintä RA (Vapaa-ajan 
asuntojen alue).

Kiinteistö Björkillä on aiemmalta käytetty raken-
nusoikeus. Kaavan muutoksella luodaan vielä yksi 
rakennusoikeus tälle kiinteistölle. Rakennusoikeus 
kiinteistöllä Björklund siirretään kiinteistölle Björk. 
Kunnassa on ollut käytäntönä, että osapuoli, joka 
anoo kaavan muutosta, vastaa kaikista sen aiheut-
tamista kustannuksista. Kiinteistö Björkin naapu-
rit ovat antaneet hyväksymisensä rantayleiskaavan 
muutokselle.

Tekninen lautakunta ehdotti, että rantayleiskaa-
van ja osayleiskaavan muutos tehdään kiinteistölle 
Björklund 4:184 ja kiinteistölle Björk 8:145.
Kunnanhallitus hyväksyi 21.2.2022 kaavamuu-
toksen aloittamisen rakennusoikeuden siirtämiseksi 
anomuksen mukaisesti. Hakija vastaa kaikista kaa-
voituskustannuksista. 

Hämähäkkikeinuja  
Korsnäsiin ja Moikipäähän

Korsnäs hem och skola r.f. (Koti ja koulu) osta-
vat hämähäkkikeinu-leikkivälineen Korsnäsin 
kirkonkylän koulualueelle. Vanhempainyhdistys 
Tulavippan r.f. ostaa samanlaisen leikkivälineen 
kaukaloalueelle, joka sijaitsee lähellä Moikipään 
koulua ja Moikipään päiväkotia.

Yhdistykset tekivät hämähäkkikeinusta kyselyn, 
että voitaisiinko  hämähäkkikeinu hankkia kunnan 
kautta ja että yhdistys vastaa sen kustannuksista. 
Hämähäkkikeinu asennuksineen maksaa 3484 € (alv 
0 %).

Tekninen lautakunta hyväksyi toimenpiteen ja eh-
dotti välttämättömät muutokset talousarvioon. Val-
tuusto hyväksyi talousarviomuutokset 7.3.2022.

Yhteisen maaseutulautakun-
nan jäsen Närpiöön

Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymä lakkau-
tettiin 31.12.2021. Se merkitsi, että maaseututoim-
inta siirrettiin Närpiön kaupunkiin 1.1.2022 läh-
tien.

Korsnäsin kunta hyväksyi  tätä koskevan yhtei-
styösopimuksen. Maaseutulautakunta on asetettava 
hyväksytyn sopimuksen mukaisesti. Korsnäsista on 
valittava yksi jäsen ja hänelle henkilökohtainen sijai-
nen.

Valtuusto valitsi 7.3.2022 Roger Backholmin När-
piön yhteisen maaseutulautakunnan varsinaiseksi 
jäseneksi ja Anette Bjurbäckin henkilökohtaiseksi 
sijaiseksi.

Pyhän Olavin vaellusreitti 
Pohjanmaalla

Kruunupyyssä Kvarnen kuntayhtymällä on Le-
aderhanke, jonka tarkoituksena on luoda euroop-
palainen kulttuurireitti Pohjanmaalle. Hankkeen 
ajatuksena on, että Pohjanmaa liitetään norja-
lais-ruotsalaiseen Pyhän Olavin reittiin, jonka 
päätepaikka on Trondheimissa, ja että sitä kautta 
tullaan osaksi pohjoisinta kulttuurireittiä, joka on 
Eurooppaneuvoston sertifioima.

Pohjanmaalla suunnitellaan kaikkiaan 20 päiväe-
tappia, lähinnä pitkin jo olemassa olevia vaellusreit-
tejä, metsä- ja luontopolkuja. Etapit, jotka ulottuvat  
Kristiinankaupungista, etelässä, Kokkolaan, pohjoi-
sessa, löytyvät osoitteesta https://outdooractive.com.

Kvarnen kuntayhtymästä toivotaan nyt, että 
Korsnäsin kunta osallistuisi Pyhän Olavin Ostro-
bothnia  -hankkeeseen. Aiesopimus ei vaadi talou-
dellista panostusta, vaan sisältää käytännössä vain 
valmiuden ankkuroida idea omaan kuntaan.

Kunnanhallitus hyväksyi aiesopimuksen 21.2.2022.
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Kunnankanslia on  

   SULJETTU 

   Kiirastorstai –  Pääsiäispäivä  

    (torstai 14.4. – maanantai 18.4.) 
                               Sosiaalitoimi päivystää kiirastorstaina klo 10-12, puh. 050 4064 831 

      

                                          

 

 Korsnäsin uusi toimisto avattiin maaliskuussa ja 
ja viralliset avajaiset järjestettiin 14.3.2022. 

Projektiasiantuntijaksi Heidi Vest
Metsähallituksen suunnitteleman merituulivoima-

hankkeen projektiasiantuntijaksi Vaasaan ja Korsnä-
siin on nimitetty YM Heidi Vest (37). Heidi Vest alo-
itti tehtävässä 24. tammikuuta.

Heidi Vest on aiemmin työskennellyt Veja Mate 
-merituulivoimaprojektissa Saksassa sekä kuor-
ma-autovalmistaja MAN:n Financial Services -yksi-
kössä projektitehtävissä niin ikään Saksassa. Hän on 
hiljattain palannut kotimaahan Singaporesta.

-Toivotamme Heidi Vestin lämpimästi tervetulle-
eksi tärkeään Korsnäsin merituulivoimaprojektiin. 
Vaasan talousalueelta kotoisin olevana henkilönä 
sekä kokemuksensa ja kaksikielisyytensä ansiosta 
hänellä on erinomaiset mahdollisuudet toimia yh-
teyshenkilönä paikallisyhteisön ja Metsähallituksen 
välillä Suomelle tärkeässä uusiutuvan energian me-
rituulivoimahankkeessa, tuulivoimaliiketoiminnan 
projektijohtaja Pertti Tapio sanoo.

Metsähallituksen Korsnäsin tuulivoimatoimiston avattu

-Korsnäsin toimisto toimii sekä hankkeen esittely-
tilana että tukikohtana hankkeen parissa työskente-
leville. Myös projektiasiantuntijamme on merituu-
livoimasta kiinnostuneiden tavattavissa viikoittain. 
kun korona-tilanne sallii kokoontumiset, Tapio ker-
too.

Lisätietoja:
Heidi Vest, projektiasiantuntija, Metsähallitus, puh. 040 
167 6862, heidi.vest@metsa.fi
Pertti Tapio, tuulivoimaliiketoiminnan projektijohtaja, 
Metsähallitus, puh. 040 510 5302, pertti.tapio@metsa.fi
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