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Men dagens teknik har vi alla sommarens bilder med 
oss i telefonen och det är mycket intressant som ryms 
inom de få sommarmånader som vi är förunnade här i 
vårt land. Jag kan ju inte låta bli att reflektera över star-
ten på sommaren med biblioteksparlamentets turné med 
bokbussen veckan efter midsommar. 

Hela idén till turnén dök upp på bibliotekets diskus-
sionskväll kring kommunstrategin. Varför använder vi 
oss inte bättre av all kunskap och kreativitet som finns tex 
i biblioteket. Ta ut bokbussen till de olika byarna, spela lite 
musik och bjud på grillkorv och var öppen för diskussio-
ner som kommer upp. Sagt och gjort, biblioteksparlamen-
tet for ut på turné!

Mottagandet var gott på alla ställen där vi gjorde våra 
diskussionsstopp, kvällen i Korsbäck lämnar i minnet som 
en kväll där luften fylldes av blixt och dunder och kanske 
diskussionen präglades av det också. Men när åskan dra-
git förbi kom solen fram igen och vi åkte vidare till nästa 
stopp trots att alla tyvärr inte hunnit framföra sina åsikter.

Biblioteksparlamentets turné fanns också med på Gruv-
jazzen på gruvområdet. Jag lyfter verkligen på hatten för 
vår kreativa personal på biblioteket som med våra små 
resurser hittar på och arrangerar evenemang i så stor stil! 
Jag hoppas verkligen att vi kan göra evenemanget till ett 
årligen återkommande evenemang för själva gruvområ-
det ger nog en unik Österbottnisk inramning till musiken.

Våra duktiga föreningsaktiva bjöd också till och hade 
en helg fylld av sommarteater i augusti. Humoristiskt och 
med jättefina musikframträdanden fick vi åka med på en 
historisk tillbakablick i Korsnäs historia. En kväll att min-
nas när höstmörkret faller på.

Vi har också återuppväckt Lantdagen i sin traditionella 
form, vilket verkade att falla publiken mycket väl i sma-
ken. Många var flanörerna som kom och gick på Präst-
gårdstunet och själv passade jag på och försökte se och 
lära mig hur man egentligen ska virka den vackra bården 
till Korsnäströjan. Det är ju aldrig för sent att lära sig lite 
nytt!

Världsarvsdagen hade verkligen tur med väder och vind 
i år och vi hade rekordmånga glada besökare som ville be-

Hösten är här igen
När jag konstaterar att hösten är här igen, så gör jag det 

med en tillbakablick på en underbart vanlig sommar. Tack-
sam för att vi har haft möjlighet att träffas och umgås som 
vanligt med nära och kära och för att vi har haft många olika 
evenemang under sommaren.

kanta sig med Korsnäs delen av världsarvet. Företagarna 
som startat verksamheten på Molpehällorna får betyget 
med beröm godkänt. Jättegod laxsoppa, bra röjda vand-
ringsleder och en bastu som är så bra att jag saknar ord 
för att beskriva den upplevelsen! Jag kan bara konstatera 
att när man åkte hem igen så tänkte man att dit måste vi 
fara igen!

Sist men inte minst fick vi äntligen inviga vårt nya fina 
Lärknäs. En festlig dag med fint väder och glada gäster 
gav en fin inramning och den vackra innergården visade 
sig från sin vackraste sida. Vi hade gjort vårt bästa för att 
ha ett trivsamt program för de som bor på Lärknäs liksom 
för oss andra. Tillsammans med alla anställda på Lärknäs 
så tycker jag vi lyckades alldeles strålande, det var nästa 
så att våra inbjudna gäster hade svårt att slita sig för hem-
färden.

Nu börjar ni säkert redan tröttna på att läsa om allt som 
varit så vi svänger fokus mot höstens utmaningar istället. 
Vi kommer att föra förslaget till kommunstrategi till full-
mäktige i slutet av september. På basen av strategin ska 
målsättningar formuleras till budgeten för 2023. 

Vi kommer att ha mycket att förbereda inför Korsnäs 
kommuns socialvårds överföring till det nya välfärdsom-
rådet från och med 1.1.2023. Samtidigt som vi även bör 
förbereda oss för nya uppgifter som ankommer på kom-
munen i form av välfärdsuppgifter. 

Kommunstyrelsen beslöt även på sitt senaste möte att 
man deltar i utredningen om bildandet av ett bolag för 
städ- och kosthållstjänster tillsammans med sina grann-
städer i syd, Närpes, Kristinestad och Kaskö. Planen är 
att ta fram ett förslag om bolagsbildningen inom oktober 
månad.

Forststyrelsen startar upp sina diskussionstemakvällar 
kring olika temaområden under hösten också, väl mött 
att ta en kopp kaffe och fundera lite kring planerna på 
havsbaserad vindkraft utanför Korsnäs kusten!

Som ni ser så blir det nog en fartfylld höst även i år,
Christina Båssar, kommundirektör
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Nr 6-2022 utgivning 28.10.2022 manusstopp 14.10.2022
Nr 7-2022 utgivning 16.12.2022 manusstopp 2.12.2022

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.

KORSNÄSKORSNÄSNyttNytt

Korsnäs kommuns möteskalender HT 2022
Kommunalt organ September Oktober November  December
Kommunfullmäktige Måndag 26.9.2022 Måndag 31.10.2022 Måndag 14.11.2022  Torsdag 8.12.2022
                                     Aftonskola om budgeten  (skatterna)  (budgeten)
Kommunstyrelsen Måndag 19.9.2022 Måndag 10.10.2022 Måndag 7.11.2022    Måndag 28.11.2022  
   (skatterna)                (budgeten)
Revisionsnämnden  21.9   30.11     
 (mellanbokslut)   (budget)

Ralf tackar för uppvaktningen till fonden på hans 90-årsdag.Ralf tackar för uppvaktningen till fonden på hans 90-årsdag.
Utdelning från fonden denna sommar till Lärknäs invigningen.Utdelning från fonden denna sommar till Lärknäs invigningen.

Ralf och Siri Nylunds TrädgårdsfondRalf och Siri Nylunds Trädgårdsfond

Natursköna bostadstomter
Funderar du på att bygga och bo i Korsnäs?  

Beställ kommunens tomtkatalog eller leta upp 
den på kommunens hemsida. Kommunen är full 
av natursköna tomter och fler är på kommande!

N A T U R S K Ö N A  B O S T A D S T O M T E R
L U O N N O N K A U N I I T A  A S U N T O T O N T T E J A

I  K O R S N Ä S  K O M M U N  /  K O R S N Ä S I N  K U N N A S S A

K o r s n ä s  K o m m u n  
S t r a n d v ä g e n  4 3 2 3 ,  6 6 2 0 0  K o r s n ä s
☏  0 6  3 4 7 9  1 1 1    ✉  i n f o @ k o r s n a s . f i

K o r s n ä s i n  K u n t a
R a n t a t i e  4 3 2 3 ,  6 6 2 0 0  K o r s n ä s

☏  0 6  3 4 7 9  1 1 1    ✉  i n f o @ k o r s n a s . f i
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Lördagen den 20 augusti var 
det dags för högtidlig invigning 
av Lärknäs effektiverade service-
boende i Korsnäs. 

Sommaren 2004 invigde republi-
ken Finlands dåvarande president 
Tarja Halonen renoveringen av 
Lärknäs åldringshem. Den invig-
ningen minns kanske många av er, 
när så gott som hela Korsnäs sam-
lats för att fira tillsammans med 
Finlands dåvarande president. 

I år var det minister Ole Norr-
back och hans son riksdagsman 
Anders Norrback, som fått äran 

att inviga det nya serviceboendet 
vid Lärknäs. Det var ett spännande 
ögonblick, för det var första gång-
en som far och son Norrback var 
inbjudna för bägge två sköta ett 
officiellt uppdrag. Men det gjor-
de de med glans. Ole Norrback 
lyckönskade till ett viktigt beslut 
att bygga ett hem för de äldre, ett 
hem som skall serva och trygga ål-
derdomen för många Korsnäsbor 
många år framöver. Anders Norr-
back lyfte fram den framtidstro, 
som finns i Korsnäsbygden, vilken 
möjliggjort satsningen på Lärknäs. 
Tillsammans fick de klippa ban-
det, vilket de gjorde med bravur.

Kjell Lolax hade samlat en skara 
duktiga musiker och sångerskor, 
som förgyllde invigningsfesten. 
En lång skara inbjudna gäster från 
regionen ville framföra hälsningar 
till Korsnäs och det fina servicebo-
endet som skapats i Korsnäs innan 
det var dags för kaffe och välsmak-
ande tårta samt guidade rundturer 
i huset.

I byggnads- och renoveringspro-
jektet, som pågått åren 2022-2022, 
har de äldsta delarna fått ge vika 
för ett nybygge. De äldsta delarna 
byggda i slutet av 1960-talet och i 
slutet av 1980-talet har rivits och 
ersatts med en 2200 kvadratmeter 
ny byggnad. Den del som gått un-
der namnet Annahemmet har ge-
nomgått en grundlig renovering. 
De nyaste avdelningarna byggda 
2003 och 2009 har fått stå kvar och 
tillsammans har man skapat ett 
trivsamt och modernt servicebo-
ende för många år framöver. Bygg-

Ole Norrback och Anders Norr-
back fick äran att bägge två hålla 
festtal på Lärknäs invigningsfest.
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starten skedde i september 2020 och bygget kunde 
invigas i augusti 2022.   

Invigningsfest i strålande solsken
Invigningsfesten kunde firas i strålande solsken 

och det var en nöjd publik, som samlats till invig-
ningsfest på Lärknäs innergård. Lärknäs nya fastig-
het skapar en grönskande och harmonisk innergård, 
som inbjuder till promenader, rogivande pauser och 
stilla tidsfördriv i en prunkande miljö. 

Lärknäs serviceboende har efter ombyggnaden 
utrymme för 35 boendeklienter, varav elva platser 
finns för boende med minnesjukdomar. Servicebo-
ende uppfyller dagens standardkrav men är ingen 
steril institution. Inredningen är planerad för att 
skapa hemkänsla åt de boende. Flera av väggarna är 
täckta med fototapeter med naturmotiv och kända 
miljöer från Korsnäsbygden. Ett av boendets kontor 
har röda väggar likt en bondstuga på landet. På väg-
garna finns tavlor och sniderier från hemtrakterna 
och alla samlingsutrymmen är hemtrevligt inredda.  
Här ska sannerligen de boende kunna trivas.

Vid årsskiftet överförs kommunens socialvård till 
Österbottens välfärdsområde, men tack vare dessa 
nya fina utrymmen kan man förhoppningsvis säker-
ställa att det under en lång tid framöver har ett nytt 
och ändamålsenligt effektiverat serviceboende, som 
ligger nära Korsnäsborna. 

Kostnaden för nybygget och renoveringen av 
Lärknäs blev 6,3 miljoner euro. Kommunen erhöll 
1,76 miljoner euro i ARA-stöd för byggprojektet och 
nettokostnaden blev därmed 4,54 miljoner euro. Hu-
vudplaneringen har gjorts av Oy AK-Plan Ab. Som 
huvudsaklig byggnadsentreprenör har Oy Tom Knip 
Ab fungerat. Förutom dess har ett flertal underleve-
rantörer skött planerings- och konstruktionsarbeten.

Text och foto: Kenth Nedergård

Jessica Mann och Linda Westman stod beredda att 
servera kaffe och tårta åt gästerna.

Mysiga miljöer och stämningsfulla väggtapeter ger 
ett hemtrevligt intryck i nya Lärknäs.
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munalt fastighetsbolag

Kommunfullmäktige har be-
viljat medel för aktieinköp i olika 
byggprojekt i kommunen. 20.000 
euro har använts för ett plane-
ringsanslag för radhusbygge i 
Korsnäs centrum. Bygget plane-
ras på den plats där det gamla 
elevhemmet A från Korsnäs Kur-
scentertiden står. Elevhemmet 
ska bortrivas.

Ett fastighetsbolag bör bildas, 
som sedan kan börja handha för-
verkligandet av projektet. Fastig-
heten ägs i sin helhet av bolaget, 
som är till 100 % ägt av Korsnäs 
kommun och är ett dotterbolag i 
den kommunala koncernen. 

Kommunstyrelsen beslutade 
22.8.2022 att bilda det kommunala 
fastighetsbolaget Fab Silverbo och 
gav kommundirektören i uppdrag 
att ta fram en bolagsordning och 
nödvändiga handlingar till bola-
get.

Korsnäs hembygdsfonds syf-
te är att årligen dela ut medel 
till föreningar/ kommunala en-
heter av föregående års avkast-
ning. Första gången utdelning ur 
Korsnäs kommuns Hembygds-
fond skedde var år 2013. 

Kommunstyrelsen har åren 
2013-2020 delat ut 5.000 euro per 
år till de i testamentet nämnda 
mottagarna. År 2021 utdelades 
10.000 euro.

Kommunstyrelsen beslutade 
22.8.2022 att av 2021 års avkast-
ning dela ut 10.000 euro till de i 
testamentet nämnda mottagarna 
enligt den fördelning som stipu-
leras i fondstadgan för hembygds-
fonden. 

Korsnäs kommuns Hembygdsfond
Årets utdelning blir följande:

• Lärknäs åldringshem i 
Korsnäs 2000 euro

• Korsnäs Hembygdsförening 
r.f. 1500 euro

• Föreningen Prästgårdsmuse-
et i Korsnäs r.f. 1000 euro

• Idrottsföreningen Fyren r.f. 
1500 euro

• Korsnäs fotbollsförening-75 
r.f. 1500 euro

• Korsnäs Mine Center r.f. 1500 
euro

• Korsnäs bibliotek 500 euro
• Korsnäs scoutkår r.f./ 

(Korsnäs församlings scout-
er, för ungdomsarbete m.m.) 
500 euro

Utbetalning av beviljat bidrag 
kan ske då begärd dokumentation 
inlämnats. Begärd dokumentation 
bör inlämnas senast 19.8.2022.

Korsnäs Fotbollsförening -75 
r.f. har riktat en anhållan till 
Korsnäs kommun i april 2022 
där föreningen önskar lyfta en 
del av kapitalet för föreningens 
ordinarie verksamhet på grund 
av ökade utgifter.

Enligt uppgjort testamente har 
tillgångarna efter Jörgen Eriks 
tillfallit Korsnäs kommun att för-
valtas och i enlighet med de öns-
kemål som framförs i testamentet 
har fondstadgan för Korsnäs kom-
muns hembygdsfond upprättats. 
Avkastningen ska utdelas enligt 
testatorns vilja till olika föreningar 
och inrättningar i Korsnäs.

I fondstadgan finns även följan-
de ordalydelse: ”Idrottsföreningen 
Fyren r.f:s och Korsnäs fotbolls-
förening -75 r.r:s andel ( 30 % av 
fonden) kan om en idrotts- och 
bollhall byggs i Korsnäs kby an-
vändas helt eller delvis som en 

engångsinsats i nybygget. Kan inte 
byggandet av en idrotts- och boll-
hall förverkligas i Korsnäs kby kan 
medlen användas till föreningar-
nas normala verksamhet.”

I enlighet med texten så borde 
det först uteslutas att en idrotts- 
och bollhall kunde förverkligas i 
Korsnäs kby. För om en dylik hall 
kan förverkligas i framtiden är 
båda föreningarnas andel bund-
na till detta ändamål. Om man 
är överens om att en idrotts- och 
bollhall inte ska förverkligas i 
Korsnäs kby så kan skrivningen 
tolkas att en del av kapitalet kan 
användas till föreningarnas nor-
mala verksamhet.

Om en förening tar ut en del av 
kapitalet påverkas den föreningen 
också av att den årliga bidragsut-
delningen från fonden blir mindre 
för all framtid. En provberäkning 
på en utdelning av 15.000 euro till 

Korsnäs fotbollsförening -75 r.f. 
visar att föreningens andel skulle 
minska från 15 % till 13,14 % för 
framtida utbetalningar och övriga 
mottagare från fonden skulle få en 
ökad utdelning på grund av att de-
ras relativa andel av det förvaltade 
kapitalet ökar.

Om en utdelning av kapital görs 
bör fondstadgan ändras samtidigt 
för att fastställa de nya andelarna 
av fonden.

Kommunstyrelsen beslutade 
22.8.2022 att begära utlåtande 
från Korsnäs fotbollsförenings 
och Idrottsföreningen Fyrens sty-
relser om de inte längre önskar 
att en Idrotts- och bollhall byggs 
i Korsnäs kyrkoby. Kommunsty-
relsen begära även en tolkning av 
möjligheterna att ge ut kapital från 
fonden av Kommunförbundets 
förvaltningsjurister.

Anhållan om uttag av medel ur Korsnäs kommuns hembygdsfond
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Aktion Österbotten
Aktion Österbotten r.f. har fle-

ra lokala utvecklingsprogram 
med finansiering från Europeis-
ka unionen i Österbotten sedan 
1997. Under åren 2014 – 2020 
har vi medverkat i den fjärde 
programperioden, med en över-
gångsperiod under åren 2021 – 
2022 med fortsatt finansiering.

Ansökan för den komman-
de strukturfondsperioden sker i 
två faser. Aktion Österbotten er-
höll feedback av Jord- och skogs-
bruksministeriet 30.11.2021. Ur-
valsgruppen hade kategoriserat 
ansökningarna enligt en trafikljus-
modell där 70% av ansökningarna 
fick grönt ljus (i sin helhet en bra 
ansökan). Aktion Österbotten er-
höll grönt ljus och kan fortsätta ut-
formningen av kommande lokala 
utvecklingsstrategi för åren 2023 
– 2027.

För att de olika strategierna, som 
täcker hela kuststräckan, tydligt 
ska visa upp mångsidigheten i 
Österbotten kommer Aktion Öst-
erbotten att reservera möjligheten 
att lyfta fram lokala prioriteringar 
i respektive ekonomiska region.

Korsnäs kommun har nu möjlig-
het att ge förslag på sådana lokala 
prioriteringar för det egna områ-
det. Kommunstyrelsen meddelade 
20.6.2022 följande lokala priorite-
ringar för Korsnäs kommuns del:

• vägnätet och den behövliga 
infrastrukturen för att upp-
rätthålla kommunikationer 
på landsbygden bör stärkas,

• olika typer av boenden ut-
vecklas,

• främjandet av företagsamhet 
och microföretagsamhet,

• stöd för samarbeten och ut-
veckling av samarbetsnät-
verk.

Fullmäktige i Korsnäs har bud-
geterat för att kommunen ska 
genomföra projektet ”Möjlighe-
terna Korsnäs” i egen regi under 
tre år. 

Camilla Moliis valdes som pro-
jektchef för projektet Möjligheter-
na Korsnäs i en tidsbunden befatt-
ning fram till 31.12.2022. 

Projektet Möjligheternas 
Korsnäs har framgångsrikt utveck-
lat Korsnäs kommuns marknads-
föring och utveckling i enlighet 
med projektplanen. Under pro-
jektets gång har styrgruppen haft 
möjlighet att även söka utomstå-
ende finansiering för att utveckla 
olika saker. Utomstående finansie-
ring har erhållits för utvecklandet 
av fritidsområden inom ramen 
för underprojektet Enter Korsnäs 
Mind(e) Center och det gemen-
samma digitaliseringsprojektet 
där kommunappen har kunnat fi-
nansierats och utvecklats.

På grund av coronarestriktioner 
och på grund av att projektanställ-
ningen kunde startas upp så sent 
det första projektåret 2020, önskar 
styrgruppen nu att projektanställ-
ningen kunde förlängas med ett år.

Kommunstyrelsen förlängde 
20.6.2022 projektchefens tids-
bundna anställning för tiden 
1.1.2023 – 31.12.2023.

Förlängning av anställningen som projektchef

Camilla Moliis  
tf bildningschef

Johan Gulin, som fungerat som  
bildningschef i Korsnäs kommun 
från 1.1.2022, har valts till tf rek-
tor för Närpes högstadieskola från 
hösten 2022. 

Camilla Moliis kommer att fung-
era som tf bildningschef i Korsnäs 
under höstterminen 2022. Under 
hösten inleds rekryteringen av en 
ny bildningschef.

Det kombinerade speakertor-
net och kiosken vid Korsnäs Are-
na börjar ta form. 

Arbetet inleddes under våren 
och har utförts i kommunens regi. 
I nedre våningen finns utrymme 
för kiosk och försäljning. I övre 
våningen finns speakerutrymme, 
som kommer att användas såväl 
vid fotbollsmatcher som andra 
idrottstävlingar på Korsnäs Arena.

Speakertorn vid Korsnäs Arena
Tornet är långt klart på utvän-

digt. I skrivande stund inväntas 
fönsterleveranser, trappan ska 
byggas på plats och sedan tar arbe-
tet med att färdigställa insidan vid.

- Förhoppningsvis ska vi hunna 
ta byggnaden i bruk till höstens 
sista matcher och evenemang, 
hoppas idrottsinstruktör Roger 
Lindholm.

Text och foto: Kenth Nedergård
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Ett utkast för detaljplanen för 
Bräckskäret är klart och läggs 
fram till påseende. Begäran om 
utlåtande skall begäras in av be-
rörda myndigheter.

Programmet för deltagande och 
bedömning var framlagt till påse-
ende under tiden 1.11-30.11.2021.

Huvudsyftet med detaljpla-
neringen är att efterfrågan på 
fast boende har ökat i området. 
I Bräckskärsområdet finns flera 
tomter, som fått ändrat använd- 
ningsändamål från fritidsboen-
de till fast boende. Intresset för 
fast boende i området som helhet 
har ökat och ytterligare tomtäga-
re önskar även att deras tomters 
användningsändamål ska kunna 
ändras. Det vore mest lämpligt att 
utreda hela området för fast boen-
de som en helhet genom en änd-
ring av planen till en kommunal 
detaljplan. Byggrätten för tomter-
na skulle höjas till att motsvara öv-
riga kommunala tomter. Antalet 
tomter förblir oförändrat.

Planläggningsområdet är ett 
ca 20 ha stort stranddetaljplane-
rat område vid norra spetsen av 
Bräckskäret i Molpe och består av 
16 fritidsbostadstomter. Området 
ligger intill färjfästet Bräckskäret 
– Bergö, ca 10 km från Molpe by-
acentrum och ca 20 km Korsnäs 
centrum. I näromgivningen finns 
det mest fritidsbostäder, skogs-
områden, vägar och havet som 
omringar ön. Området omfat-
tas av fastställd strandplan från 
17.10.1983.

Initiativet till planändringen 
har gjorts av flera privatpersoner 
som vill ändra fritidstomterna till 
tomter för fast boende. 13 av de 16 
tomterna i området är bebyggda. 
Markområdet är i privat ägo.

Elledningar är utbyggda i områ-
det sedan tidigare. Molpe vatten 
Ab har dragit vattenledningar på 
området. De finns i områdets cen-

trala delar men alla fastigheter är 
inte anslutna. En befintlig stom-
vattenledning (krisledning) som 
förgrenar Bergö med fastlandet 
korsar området.

Tekniska nämnden föreslog för 
kommunstyrelsen att utkastet till 
Bräckskärets detaljplan framläggs 
till påseende och utlåtanden be-
gärs in av berörda myndigheter.

Kommunstyrelsen beslutade 
20.6.2022 att framlägga utkastet 
till Bräckskärets detaljplan till på-
seende och begära in utlåtanden 
av berörda myndigheter i enlighet 
med tekniska nämndens förslag.

Bräckskärets detaljplan

Bräckskäret

På Bräckskärs- 
udden finns 

många tomter 
och bostäder 
som är lämp-

liga för fast 
boende. 

Foto: Ramboll 
Finland Oy



KORSNÄSKORSNÄSNyttNytt

9

K
o
m

m
u

n
a
l
 in

f
o
r
m

a
t
io

n

Kommunfullmäktige köpte 
1.7.2021 markområdet Enberg 
280-405-6-96 på 15,5 ha i Molpe.  
Vid höstens budgetering 2021 
bnudgeterades för uppgörandet 
av en detaljplan för bostäder på 
området. 

För år 2022 finns 18.600 € och 
i planeåret 2023 finns 10.600 €, 
d.v.s. totalt 29.200 €. Av det 15,5 
ha stora området passar ca 10 ha 
att detaljplanera.

Arbetet med naturinventeringen 
har inletts. Naturinventeringen ut-
förs av Nature-Invest och kostna-
den för hela naturinventeringen är 
2.000 euro. Även arbetet med upp-
görande av en baskarta har inletts. 
Uppgörandet av baskartan utförs 
av Mitta Oy och kostnaden för 
uppgörandet av hela baskartan är 
5.400 euro. Diskussioner har fört 
med konsultföretaget Ramboll 

kring uppgörandet av detaljpla-
nen. Kostnaden för uppgörandet 
av detaljplanen har getts som ett 
riktarvode om 18.700 euro. Ram-
boll känner även till området väl, 
eftersom tidigare detaljplaner, som 
finns i närheten, har uppgjorts av 
dem. En färdig detaljplan borde 
kunna godkännas hösten 2023.

Tekniska nämnden föreslog för 
kommunstyrelsen att uppgöran-
det av en detaljplan Tavastland 
inleds. Ramboll föreslås väljas till 
planläggningskonsult för uppgö-
randet av detaljplanen.

Kommunstyrelsen beslutade 
20.6.2022 att inleda uppgörandet 
av Tavastland detaljplan i enlighet 
med tekniska nämndens förslag. 
Kommunstyrelsen beslutade ock-
så att Ramboll väljs till planlägg-
ningskonsult i enlighet med tek-
niska nämndens förslag.

Tavastland detaljplan Undantagslov 
Timo Kivioja har anhållit om 

undantagslov i avsikt att uppföra 
ett egnahemshus och en ekono-
mibyggnad om totalt 230 m2 på 
lägenhet Strömsgrund 280-405-
3-108 i Molpe by på fastställd 
strandgeneralplan.

Området är en del av strandge-
neralplanen och i planen har om-
rådet beteckningenRA (Område 
för fritidsbostäder).  Avståndet 
från allmän väg till byggplatsen är 
c. 0,5 km. De närmaste grannarna 
har inget att anmärka på ansökan. 
Byggnaderna ansluts till Molpe 
vattens vattenledningsnät och av-
loppsvattnet leds till ett godkänt 
system.

Tekniska nämnden föreslog för 
kommunstyrelsen att undantag 
kan beviljas. Nämnden konsta-
terade att byggplatsen uppfyller 
kraven för ändring av fritidsbo-
stad/-tomt till fast boende. Bygg-
naderna kan anslutas till Molpe 
vattens vattenledningsnät och av-
loppsvattnet leds till ett godkänt 
system.

Kommunstyrelsen beviljade 
20.6.2022 undantagslovet i en-
lighet med tekniska nämndens 
förslag. För bostaden och ekono-
mibyggnaden bör bygglov sökas. 
Beslutets giltighetstid är 2 år un-
der vilken tid bygglov bör ansökas 
av tillsynsnämnden. Beslutet skall 
delges NTM-centralen.

Strömsgrund

Fastigheten Tavastland finns söder om Sjövägen nära 
småbåtshamnen i Molpe.
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André Ahlbäck har anhållit om 

undantagslov i avsikt att uppfö-
ra ett egnahemshus på lägenhet 
Vik 280-405-8-120 i Molpe by på 
fastställd strandgeneralplan.

Området är en del av Strandge-
neralplanen och i planen har om-
rådet beteckningen RA (område 
för fritidsbostäder). Avståndet 
från allmän väg till byggplatsen är 
c. 1,3 km

Grannarna har inget att anmärka 
på ansökan. Byggnaderna ansluts 
till Molpe vattens vattenlednings-
nät och avloppsvattnet leds till ett 
godkänt system.

Tekniska nämnden föreslog för 
kommunstyrelsen att undantag 
kan beviljas. Nämnden konstaterar 
att byggplatsen uppfyller kraven 
för ändring av fritidsbostad/-tomt 
till fast boende. Byggnaden kan 
anslutas till Molpe vattens vatten-
ledningsnät och avloppsvattnet 
leds till ett godkänt system.

Kommunstyrelsen beviljade 
20.6.2022 undantagslovet i enlig-
het med tekniska nämndens för-
slag. För bostaden bör bygglov sö-
kas. Beslutets giltighetstid är 2 år 
under vilken tid bygglov bör ansö-
kas av tillsynsnämnden. Beslutet 
skall delges NTM-centralen.

Undantagslov 
Kerstin och Martin Palmqvist 

anhåller om undantagslov i av-
sikt att ändra nuvarande fritids-
bostad till fast bostad om totalt 
ca 70 m2 på lägenhet Lågholm 
280-405-3-54 i Molpe by på fast-
ställd strandgeneralplan.

Området är en del av Strandge-
neralplanen och i planen har om-
rådet beteckningen RA (Område 
för fritidsbostäder). Avståndet 
från allmän väg till byggplatsen är 
c. 1,2 km. Grannarna har inget att 
anmärka på ansökan. Byggnaden 
ansluts till Molpe vattens vatten-
ledningsnät och avloppsvattnet 
leds via ett slutet system.

Tekniska nämnden föreslog för 
kommunstyrelsen att undantag 
kan beviljas. Nämnden konsta-
terade att byggplatsen uppfyller 
kraven för ändring av fritidsbo-
stad/-tomt till fast boende. Bygg-
naden kan anslutas till Molpe 
vattens vattenledningsnät och av-
loppsvattnet leds via ett slutet sys-
tem.

Kommunstyrelsen beviljade 
20.6.2022 undantagslovet i en-
lighet med tekniska nämndens 
förslag. För bostaden och ekono-
mibyggnaden bör bygglov sökas. 
Beslutets giltighetstid är 2 år un-
der vilken tid bygglov bör ansökas 
av tillsynsnämnden. Beslutet skall 
delges NTM-centralen.

Undantagslov
Samuel Eklund och Emma 

Westerlund anhåller om undan-
tagslov för att uppföra en fritids-
stuga på Utterstenarna, lägenhet 
Nord RNr 5:69 i Harrström. An-
sökan gäller uppförande av ett 
fritidshus och en bastubyggnad 
på fastigheten Nord RNr 5:69 
som är belägen på holmen Utter-
stenarna i Harrström. Enligt an-
sökan är placeringen avvikande 
från strandgeneralplanen.

Området är en del av Strandge-
neralplanen och i planen har om-
rådet beteckningen RA (Område 
för fritidsbostäder) och M (Jord- 
och skogsbruksområde). Orsaken 
till avvikelsen från strandgeneral-
planen är fritidshuset och bastu-
byggnaden placeras på M-om-
rådet för att få en skyddad hamn 
och därmed bättre terrängförhål-
landen. Den nya byggplatsen får 
inte uppta mer än nuvarande RA 
område och längden på den nya 
byggplatsen bör motsvara nuva-
rande RA-område.

Närmaste grannen i norr har 
inget att anmärka på ansökan. 

Tekniska nämnden föreslog för 
kommunstyrelsen att undantag 
kan beviljas.

Kommunstyrelsen beviljade 
20.6.2022 undantagslovet i enlig-
het med tekniska nämndens för-
slag. Beslutets giltighetstid är 2 
år, under vilken tid bygglov bör 
ansökas av tillsynsnämnden. Be-
slutet skall delges NTM-centralen.

På kartan syns både Ahlbäcks och Palmqvist fastigheter i Molpe där 
undantagslov har beviljats.
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OBS! De som tar emot gödsel 
• Uppge namnet på överlåtaren av gödseln är. I 

den elektroniska anmälan finns en ruta där man 
kan söka upp överlåtaren med dennes lägenhets-
signum eller skriva in överlåtaren i tilläggsuppgif-
terna.

• Även blankett 465 L anmälan om överlåtelse av 
gödsel ska  lämnas in ,överlåtaren av gödsel ska 
skriva under bilagan. Bilagan kan du foga till 
anmälan i Vipu-tjänsten eller lämna bilagan till 
lantbrukskansliet endera som pappersbilaga eller 
sänd den till lantbruk@narpes.fi, senast 27.10.

För åtgärden återanvändning av näringsämnen och 
organiskt material måste du även meddela gödsel-
medlets torrsubstanshalt i procent (minst 20 %).

Ta gärna kontakt innan ni kommer till  
lantbrukskansliet så att jag är på plats
Telefonnummer: 0400-419517
E-mail: lantbruk@narpes.fi
Hösthälsningar  från lantbrukskansliet i Korsnäs 
Christina 

Höstanmälan 
Höstanmälan öppnas den 15.9 och stänger torsdag  
den 27.10.

Har du miljöförbindelse-  och miljöersättningsåtgärden 
• Växttäcke vintertid - anmäl minst 20 % av förbin-

delsearealen som växttäcke.
• Placering av flytgödsel på åkermark
• Återanvändning av näringsämnen och organiska 

ämnen
Anmälan görs med fördel i Vipu tjänsten. Du kan 
också använda tjänsten till planerandet av höstens 
bearbetningar/plöjningar. Logga in på Vipu och gå in 
Anmäl/ansök och välj miljöersättningens höstanmä-
lan (öppnas 15.9) 

Reducerad bearbetning  
Du kan genomföra växttäcket med reducerad bear-
betning. Högst 20 % areal som är reducerat bearbe-
tad godkänns som växttäckt areal. Den areal som 
överstiger 20 % måste vara äkta växttäcke.

Placering av flytgödsel och Återanvändning av närings-
ämnen och organiska ämnen  
Tillåten spridningstid 1.4–31.10. 
Minska på arealen som du anmält i åtgärden med 
arealen som motsvarar den ogödslade skyddsremsan 
på basskiftet. Ersättning för stallgödselåtgärderna 
betalas på basis av den anmälda spridningsarealen 
upptill 80 % av gårdens ersättningsdugliga areal.
Placering av flytgödsel på åkermark  (  placering av 
flytgödsel i åker, minst 20 m3/ha).
Återanvändning av näringsämnen och organiska 
ämnen (  minst 15 m3/ha).

Enligt äldreomsorgslagen § 26 skall kommunen 
en gång i halvåret offentliggöra uppgifter om den 
tid inom vilken en äldre person kan få socialservi-
ce som han eller hon ansökt om. 

Korsnäs kommuns väntetider inom äldreomsorg 
offentliggörs på kommunens hemsida, i KorsnäsNytt 
och på kommunens anslagstavla.

Tjänst Genomsnittlig väntetid Ytterligare information
Hemservice 0-1 dygn Efter behov av tjänster, i akuta situationer 

får klienten tjänsten genast

Matservice 0-1 dygn Efter behov av tjänster, i akuta situationer 
får klienten tjänsten genast

Serviceboende 0 dygn Genomsnittlig väntetid för dem som place-
rades under tiden 1.1. – 30.6.2022

Bedömning av servicebehovet 0-7 dygn Vid brådskande fall görs en bedömning 
utan dröjsmål.

Väntetider för sociala tjänster för äldre

Genomsnittlig väntetid för följande sociala tjänster  1.1 – 30.6.2022

Med väntetid avses tiden mellan den dag ansökan 
lämnas in och den dag den äldre får de tjänster som 
han eller hon har ansökt om. Väntetiderna offentlig-
görs specificerade per typ av tjänst.

För ytterligare information kontakta äldreomsorgs- 
ledare Marina Westerlund: tfn (06) 3479 149
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flyktingmottagning

Under våren har ministerierna 
förberett ett avtal som möjlig-
gör för kommuner utan mottag-
ningscentraler att få ersättning 
för kostnader för flyktingmot-
tagning. 

Syftet med kommunmodellen är 
att göra det möjligt för personer 
som söker och får tillfälligt skydd 
att bo där de har etablerat sig när 
de har anlänt till Finland. Det är 
fråga om en snabb och tillfällig 
lösning, som innebär att kom-
munen producerar inkvarterings- 
och handledningstjänster åt en 
förläggning och de personer som 
får tillfälligt skydd.

Kommunmodellen genomförs 
som ett gott samarbete mellan 
Migrationsverket, förläggningar-
na och kommunerna.

Korsnäs kommun diskuterar 
med Migri och Röda Korsets en-
het i Kristinestad 21.6.2022 gäl-
lande avtalet.

Kommunstyrelsen godkände 
20.6.2022 att ett avtal om kom-
munmodellen uppgörs för Korsnäs 
kommuns del. Styrelsen befull-
mäktigar kommundirektören och 
socialchefen att underteckna avta-
let för Korsnäs kommuns del.

Utlåtande om  
Legatos budget 2023

Från musikinstitutet Legato 
har erhållits en begäran om ut-
låtande till budgetförslaget 2023. 

Enligt föreliggande planer kom-
mer det inte att ske några dra-
matiska förändringar i Legatos 
verksamhet inkommande kalen-
derår. För Korsnäs del har antalet 
förverkligade undervisningstim-
mar de senaste åren överskridit de 
budgeterade timmarna. 

I år budgeteras för 420 timmar. 
Legatos budgetförslag inför år 
2023 bygger på att Korsnäs kom-
muns antal undervisningstimmar 
skall uppgå till 431 h. Kostnaden 
per undervisningstimme i Legato 
var år 2020 26,61 euro/h och år 
2021 32,08 euro/h.

Kommunstyrelsen godkände 
22.8.2022 att Legatos budget för 
år 2023 beräknas på 431 under-
visningstimmar i instrument och 
musikkännedom för Korsnäs 
kommun. Kommunstyrelsen gav 
detta som bindande direktiv åt 
Korsnäs kommuns representant i 
direktionen.

Stöd till Viexpo
Andelslaget Viexpo anhåller 

om ett årligt kommunalt stöd 
om 1 000 € av Korsnäs kommun. 
Den kommunala finansieringen 
kommer att inriktas på att ut-
veckla Viexpos verksamhet och 
främja internationaliseringen av 
företag i Korsnäs kommun.

Korsnäs kommun hör till an-
delslaget sedan tidigare men har 
inte tidigare deltagit i andelslagets 
driftsutgifter.

Kommunstyrelsen beviljade 
20.6.2022 Andelslaget Viexpo ett 
årligt driftbidrag för åren 2022 - 
2024 om 1 000 € per år. Efter pe-
rioden utvärderas verksamheten 
innan fortsatt bidrag kan beviljas 
till 2025.

Bidrag till  
Korsnäs Scoutkår

Den fristående sånggruppen 
Free Spirits har uppträtt i kom-
munen under ledning av Jan-
Ola Granholm. Medlemmarna i 
gruppen är eller har varit aktiva 
i scoutkåren.

Sånggruppen har inte debiterat 
någonting för de uppträdanden 
som de gjort under årens lopp. I 
sommar ska gruppen tillsammans 
göra en resa till Lettland, som 
framskjutits flera gånger pga pan-
demin. 

Sånggruppen har de senaste åren 
verkat i egen regi under ledning av 
Jan-Ola Granholm. Gruppen be-
står av 7 aktiva sångare i åldern 
12-15 år. Sommarens resa ordnas i 
egen regi. Både föräldrar och barn 
deltar i resan. Föräldrarna står själ-
va för sina kostnader och chauffö-
rerna Jan-Ola Granholm och Guy 
Kronqvist kör utan ersättning. 

Ett bidrag på 1000 € ansöks för 
ungdomarna i Free Spirits för de-
ras kostnader för: hyra av buss, 
båtbiljetter, övernattning, mat och 
evenemangsinträden.

Kommunstyrelsen beviljade 
20.6.2022 ett bidrag till Korsnäs 
Scouter om 500 € för sånggruppen 
Free Spirits resa till Lettland.

Styrgruppen för projektet Möj-
ligheternas Korsnäs har anhållit 
om att få planera, utveckla och 
uppgöra ett distanskontorsut-
rymme i Korsnäs Kreativa Cen-
ter (KKC).

Det planerade utrymmet är be-
läget i huvudbyggnaden och har 
tidigare fungerat som klassrum 
för undervisning. Rummet är 66 
m2 stort. Distansutrymmet med 
tillhörande mötesrum planeras i 
detta skede för ca fyra distansar-
betare.

Distansutrymmet planeras ut-
gående från önskemål från kom-
muninvånare, som vill arbeta på 
distans men inte har lämpliga ut-
rymmen hemma.

Tekniska nämnden godkände 
24.5.2022 anhållan om att utveckla 
och uppgöra ett distanskontorsut-
rymme i Korsnäs Kreativa Center 
i det tidigare klassrummet som 
fungerat för undervisning.

Distanskontorsutrymme i KKC
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«OKÄND KORSNÄS»  
- En ovanlig utställning om viktiga saker
 
Valeria Eremeeva har sammanställt en utställning om 
det älskade Korsnäs genom ögonen på en flickfotograf 
och regissör genom linserna på hennes kamera.
”En tjej som bodde i Karelen, med judiska rötter, bor nu 
i Finland och talar svenska, som blev kär i Korsnäs och 
vill visa alla hur vackert varje hörn av denna underbara 
by är! 
Vi ser inte alltid vad som omger oss! Ibland behöver vi 
visa denna skönhet individuellt!”

Utställningen består av fotografier, filmer, nationalkläder 
och olika hantverk. Utställningen visades i början av 
hösten i Art Center Torni i Vasa. 

För mer information, besök Valerias webbplats på https://
fi.valeria.fi/
VALERIA EREMEEVA
Fotograf, regissör, producent, manusförfattare
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Inom småbarnspedagogiken 
har tre befattningar som lära-
re inom småbarnspedagogiken 
med initial placering vid Kottebo 
daghem varit lediganslagna. Pla-
ceringsställe kan ändras enligt 
behovet inom bildningsnämn-
dens verksamhet för småbarns-
pedagogik. 

De lediga befattningarna har to-
talt lockat fyra sökande av vilka 
en person har dragit tillbaka sin 
ansökan. De tre ansökningar som 

inkommit utgör alla ansökningar 
av behöriga personer och som re-
dan finns inom dagvårdsverksam-
heten i Kottebo. Inför bildnings-
nämndens möte drog ytterligare 
en sökande tillbaka sin ansökan 
eftersom hon fått ett annat jobb. 

Bildningsnämnden beslutade 
10.5.2022 att utse Camilla Rosen-
dahl och Linette Ek till de ordina-
rie befattningarna med initial pla-
cering vid Kottebo daghem från 
1.8.2022.

Lärare inom småbarnspedagogiken Pellets till  
Harrström daghem

Korsnäs värme Ab har gått vi-
dare med utredningen om kon-
vertering av olja till pellets vid 
Harrström daghem.

Investeringskostnaderna blir 
troligen lägre eftersom inget ny-
byggt flislager behöver uppföras. 
Pelletspannan placeras som ti-
digare i rummet intill befintligt 
pannrum som brandklassificerats. 
Pelletslagret placeras i utrymmet 
där nuvarande oljetank finns.

Tekniska nämnden har tidigare 
godkänt att Harrström daghems 
uppvärmning konverteras från 
olja till flis.

Tekniska nämnden godkände 
24.5.2022 Korsnäs Värme Ab:s 
planer på att Harrström daghems 
uppvärmning konverteras från 
olja till pellets.
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I början av augusti spelades 
årets sommarteater ”Kaplan 
Gabriel Kalm och sonen Pehr 
Kalm” i Korsnäs. Pjäsen var spe-
cialskriven och regisserad av 
Lasse Hjelt, som även spelade hu-
vudrollerna som Gabriel Kalm 
och sonen Pehr. Pjäsen innehöll 
såväl fakta som fiktion från fa-
miljens tid i Korsnäs.

Gabriel Kalm fungerade som 
kaplan i Korsnäs 1694-1714. 
Gabriel och hans hustru bekos-
tade med egna medel målandet 
av 1600-tals kyrkans predikstol. 
Den illustrerades med bilder av 
bibliska personer och finns ännu 
bevarad i Korsnäs församlings ägo 
och förvaras i klockstapeln. Under 
Stora ofreden (1714.1721) flydde 
Gabriel och hans gravida hustru 
Chatarina till Sverige. 

Sonen Pehr Kalm (1716-1779) 
föddes i Sverige, men tyvärr avled 
hans far sex veckor före sonens 
födelse. Efter krigsslutet flyttade 
Chatarina och Pehr tillbaks till 
hennes hemort Vasa. Pehr stude-
rade vidare vid Kungliga Akade-
mien i Åbo, var lärjunge till Carl 
von Linné och blev själv senare 
professor vid Kungliga Akade-
mien i Åbo. På uppdrag av Linné 
gjorde han en forskningsresa till 
Nordamerika och fick senare ett 
växtsläkte ”Kalmia” uppkallat ef-
ter sig. 

Kring händelserna i Korsnäs 
runt Stora ofreden, livet på lands-
bygden med komedi och tragedi 

Sommarteater om far och son Kalm
har Lasse Hjelt skapat en under-
hållande pjäs. En del av pjäsens 
händelser kan spåras tillbaka till 
far och son Kalm, medan andra 
skeden kan betraktas som mer 
fiktiva, men ändå helt möjliga. Pi-
gan Lena och hennes Anders knöt 
ihop tiderna före och efter Stora 
ofreden och möjliggjorde möten 
med fadern Gabriel och sonen 
Pehr. 

Tanken var att spela alla fö-
reställningar på museitunet i 
Korsnäs. Men på grund av dåligt 
väder spelades de två första före-
ställningarna i Korsnäsgården och 
endast den sista kunde framföras 
utomhus. Även om teatern kun-
de genomföras inomhus, gav nog 
föreställningen på museitunet 
historien den riktiga och autentis-
ka inramningen. Sommarteatern 
samlade sammanlagt omkring 200 
personer. 

Text och foto: Kenth Nedergård

Lasse Hjelt som Gabriel Kalm.Lasse Hjelt som Gabriel Kalm.

Drängen Anders (Drängen Anders (Pontus Westmalm)Pontus Westmalm)  
och pigan Lena (Jasmine Urwäder).och pigan Lena (Jasmine Urwäder).

Pehr Kalm (Lasse Hjelt) möter det åldrade paret Anders Pehr Kalm (Lasse Hjelt) möter det åldrade paret Anders 
((Pontus Westmalm)Pontus Westmalm) och Lena (Jasmine Urwäder). och Lena (Jasmine Urwäder).

  
Bröllop på gång.Bröllop på gång.

Kören under ledning av Kjell Lolax bidrog med mycket sång och musik.Kören under ledning av Kjell Lolax bidrog med mycket sång och musik.
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Den 19 juni firade Föreningen 
Korsnäs prästgårdmuseum sitt 
40-årsjubileum. 

Jubileet inleddes med en tema-
gudstjänst i Korsnäs kyrka. Pros-
ten Guy Kronqvist predikade om 
kyrkoherde Sigurd Öhrnberg och 
hans livsgärning i Korsnäs försam-
ling. I samband med gudstjänsten 
intervjuades även pensionerade 
komministern Berith Öhrnberg, 
som är svärdotter till Sigurd. 

Jubileumsseminariet hölls i för-
samlingshemmet. Föreningens 
ordförande Anita Ismark hälsade 
välkommen och presenterade en 
historik över de gångna 40 åren 
och även en blick framåt. Hon 
presenterade en lång lista över ak-
tiviteter som skett under förening-
ens verksamhetstid och mycket är 
även på gång framöver. 

Det var ursprungligen professor 
Harald Teir, som föreslog att ett 
Prästgårdsmuseum skulle inrättas 
och 25.7.1982 kunde museet öpp-
nas. 

Professor Nils-Erik Villstrand 
hade inbjudits att festtala. Han 

Korsnäs Prästgårdsmuseum firade 40 år

Ordförande Anita Ismark delade ut hederspriser till de närvarande fr.v.: Mats Ståhl, Ordförande Anita Ismark delade ut hederspriser till de närvarande fr.v.: Mats Ståhl, 
Dan-Anders Rosendahl,  Benita Bernas, Vivan Vesterback, Guy Kronqvist, Kjell Lolax Dan-Anders Rosendahl,  Benita Bernas, Vivan Vesterback, Guy Kronqvist, Kjell Lolax 
Carola Bäckström och Jan-Erik Ravals. Anita Ismark fick även själv ett förtjänsttecken.Carola Bäckström och Jan-Erik Ravals. Anita Ismark fick även själv ett förtjänsttecken.

gjorde en historisk tillbakablick på 
helgonet St Olav och anknytning-
ar till Korsnäs med anledning av 
att en ny pilgrimsled ”St Olavsle-
den” håller på att planeras i Öst-
erbotten. Pilgrimsleden kommer 
att gå genom Korsnäs och passera 
museiområdet i Korsnäs.

Vid jubileumsfesten uppvakta-
des följande personer med Fin-
lands Svenska hembygdsförbunds 
förtjänstplakett: Guy Kronqvist, 
Mats Ståhl och Roger Lindholm. 
Förbundets förtjänsttecken i 
silver tilldelades: Ulrika Lind-
holm, Jan-Erik Ravals, Carola 
Bäckström, Janne Heikkilä, Pon-
tus Westmalm, Benita Bernas, 
Dan-Anders Rosendahl, Anita Is-
mark och Kjell Lolax.

Jubileumsfesten förgylldes även 
med musik och sång. Inlednings-
vis bjöds festpubliken på spel-
mansmusik av medlemmar ur 
Närpes spelmansgille. Karin Sand-
qvist och Jan-Erik Elfving bjöd 
på sång- och musikprogram före 
pausen.

Text och foto: Kenth Nedergård Jan-Erik Elfving och Jan-Erik Elfving och 
Karin Sandqvist.Karin Sandqvist.

Festtalaren Nils-Erik Festtalaren Nils-Erik 
Villstrand.Villstrand.
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Världsarvsdagen på Molpehällorna den 7 augusti 
firades i år i strålande väder i gott samarbete med 
lokala företagare.  

West Coast Rib Charter skjutsade besökare i skyttel-
trafik mellan Skaglet och Molpehällorna. Den även-
tyrlystne kunde ta en paddlingstur till naturstationen 
under ledning av paddlingsguider från Polkuped  

Publikrekord på årets Världsarvsdag på Molpehällorna
Kajak. Ann-Sofi Backgren guidade längs Molpehäl-
lornas vandringsled och musikanter underhöll  med 
trivsam musik.

Det var  totalt 207 personer som besökte evene-
manget på Molpehällorna i år - nytt publikrekord! 
Tack till alla som deltog.

Gruvjazz i sol och regn
Det nya evenemanget Gruzjazz 

vid Korsnäs gruvan inleddes i 
strålande solsken, men avsluta-
des tyvärr i regn.

Under början av kvällen fanns 
bibliotekets turnébuss på plats för 
att träffa kommuninvånarna. Vid 
Café Gruvtrollet serverades grillad 
streetfood by Vasco. 

Vid gruvtornet bjöds på jazzig 
underhållning under ledning av 
Anders Grönroos med vänner. 
Programmet före pausen kunde 
avnjutas i solsken, men när kväl-
lens huvudartist Charlotta Kerbs 

skulle börja öppnades himlens 
portar och regnet öste ner. Kon-
serten fick flytta inomhus i café-
ets utrymme. Publiken bjöds på 
en avskalad konsert och tyvärr 
rymdes inte hela publiken in den-
na gång. Men evenemanget var 
ett uppskattat initiativ och vi kan 
hoppas att fortsättning följer. 

Text och foto: Kenth Nedergård

Anders Grönroos med vänner uppträder vid gruvan.Gott by Vasco.

Charlotta Kerbs bjöd på  
jazziga toner inomhus.
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Årets kulturbärare
År 2022 års kulturbärare är en person som kan 

kännetecknas av tre ledord: musik, ungdom och 
scouting. Årets kulturbärare är Jan-Ola Granholm 
från Harrström. Jan-Ola har arbetat som kantor 
och som mångårig ungdomsledare i Korsnäs för-
samling. Numera arbetar han som kantor i Pörtom 
församling.

Det är framför allt Jan-Olas mångsidiga verksam-
het som musiker som vi vill uppmärksamma. För-
utom att tjäna sitt levebröd som kantor har Jan-Ola 
medverkat som musiker i otaliga evenemang i byg-
den, i revyer och veteranfester och andra tillställ-
ningar. I Korsnäs församling har han varit körledare 
och inspirerat unga sångare, bland annat i sånggrup-
pen Free Spirits.  

Han är en pålitlig kraft, en trotjänare att vända sig 
till när det gäller musik. Under våren ordnade han 
tillsammans med vänner en välgörenhetskonsert för 
Ukraina. Han spelar och uppträder även som dans-
bandsmusiker, nu senast i orkersten Jonzons. Jan-Ola 
har även medverkat som aktör i Taklaxrevyerna. En 
minnesvärd rolltolkning är när Jan-Ola gestaltade 
grannen på balkongen i tv-serien Beck. I filmserien  
”Hänt o tänt i advent” har han varit en idéspruta.

Jan-Ola har även notsatt den kända Korsnässången 
av Harald Öblom och gjort arrangemang för blan-
dad kör. Han behärskar också orgelstämning och har 
även anlitats för uppdrag utomlands.

Som ungdomsledare har han enligt uppgift varit 
ungdomligare än ungdomarna själva. Jan-Ola har 
även varit en engagerad scoutledare i Korsnäs scout-
kår inom Korsnäs församling. Och inte sällan har 
han suttit bakom ratten på församlingens egen buss.

Jan-Ola Granholm är utbildad kantor, född 1967 i Solf, Muns-
mo. Han började som kantor i Petalax-Bergö 1992 och kom 
2009 till Korsnäs församling som barn- och ungdomsledare.  
Han trakterar många instrument gitarr, dragspel, fiol och har 
pianoelever. Han kan reparera instrument så som dragspel. 
Han har spelat i Jonzons orkester. 

Livlig lantdagshelg i Korsnäs
Efter flera års paus var det igen dags för 

en lantdag på museiområdet i Korsnäs.  
Programutbudet var varierande och det fanns en 
hel del att handla på marknaden. 

Lantdagen inleddes med musik av den lokala orkes-
tern Retrocks. Årets festtal hölls av Svenska Kultur-
fondens direktör Sören Lillkung. Jan-Ola Granholm 
utsågs till årets kulturbärare, vilket du kan läsa mer 
om här intill. i hembygdsmuseet demonstrerades 
trehandsstickning. Dockteatern Lilla Åsnan bjöd på 
dockteater inne i prästgårdsmuseet. Lantdagslunch 
serverades på flera platser. 

Lantdagen fungerade även som invigningsfest för 
kommunens nya rikshacykel. Cykeln finns statione-
rad vid Lärknäs, men kan användas av såväl ung som 
gammal för utflykter runt om i kommunen. 

Förutom Lantdagen ordnade Västkustryttarna rid-
tävlingar på ridbanan och Korsnäs FF spelade hem-
mamatch i division III på Korsnäs Arena. 

Rikshacykeln invigdes på lantdagen av kommundi-
rektör Christina Båssar och diakon Hanna Hofman. 
Hederspassagerare var Maj-Lis Hannus.
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Rikshacykeln har anskaffats med bidrag från 
Korsnäs Lions, Folkhälsan i Korsnäs, Malax-Korsnäs 
cancerklubb, Korsnäs kommun och Korsnäs försam-
ling. 
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Foto: Camilla Ribacka
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Årligen besöker över 500 kunder Vasaregionens 
Nyföretagscentrum Startia för att starta eget. 
VASEKs ägarskiftesrådgivare däremot hjälper årli-
gen nästan 200 kunder med ägarskiften, oftast 
med försäljning eller köp  av företag.

För tillfället har VASEKs ägarskiftesexperter Kjell 
Nydahl och Antti Alasaari 64 företag från Vasare-
gionen på sina listor, vilka söker nya ägare. En del 
av dem är i så kallad tyst försäljning, så inga försälj-
ningsannonser finns om dem varken på nätet eller i 
dagstidningarna. Företagen som finns på listan re-
presenterar flera olika branscher: restaurang- och 
resebranschen, olika företag inom handels- eller 
tjänstesektorn eller småindustriföretag.

Köp av verksamt företag
Om du funderar på att starta eget och bli företa-

gare, fundera om ett redan verksamt företag skulle 
vara ett bra alternativ för dig.

- När man köper ett verksamt företag, slipper man 
ofta flera utmaningar i startskedet, då företaget re-
dan har färdiga produkter, koncepter och processer. 
Även lokaler, maskiner och till och med en kundkrets 
finns redan. 

- Det är lätt för den nya ägaren att börja utveck-
la företagsverksamheten i en önskad riktning, upp-
muntrar Kjell Nydahl.

Ägarskifte
Företagets ägarskifte är ingen liten sak och flera 

processer främjas runt ett och samma företag sam-
tidigt:

- Vi hjälper säljaren att sätta sitt företag i försälj-
ningsskick, bestämma dess värde och att hitta en kö-
pare. Vårt nätverk av experter gör det också möjligt 
för oss att hjälpa till med avtals- och skattefrågor. 
Med köparen förbereder vi finansieringen och hjäl-
per till med avtalsfrågor. 

- Om köparen är samtidigt nyföretagare, går vi till-
sammans igenom grunderna till företagande, listar 
Antti Alasaari.

Rådgivning
– Boka tid till startrådgivning och säg till om du ser 

företagsköp som ett alternativ. Vi kan kolla upp vilka 
för dig intressanta företag som finns till salu. Efter 

Starta företagarkarriären Starta företagarkarriären 
med ett färdigt företagmed ett färdigt företag  
– över 60 företag till salu i Vasaregionen– över 60 företag till salu i Vasaregionen

detta fortsätter processen såväl via startrådgivning-
en som via ägarskiftesrådgivningen, där vi reder ut 
allt som behövs när man köper ett företag, fortsätter 
Alasaari.

– Ett företag är ofta en företagares livsverk, vars 
fortsättning företagaren vill säkra. Ofta stannar den 
gamla företagaren ett tag för att hjälpa den nya äga-
ren och dela med sig av sina färdigheter och den tys-
ta kunskapen. Den nya ägaren får omedelbart sätta 
igång med en färdig kundkrets, funktionella anlägg-
ningar och ofta även kunnig personal, slutar Nydahl.

Boka tid till startrådgivning, företagsrådgivning el-
ler ägarskiftesrådgivning på www.vasek.fi  

VASEKs ägarskiftesexperter Antti Alasaari och 
Kjell Nydahl.
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Korsnäs kommuns  
stipendiefond

Korsnäs kommuns stipendiefond grundades 
av fullmäktige i Korsnäs år 2001 genom att 
mantalskommunens kassa överfördes som 
grundplåt till stipendiefonden. Därefter har 
fullmäktige i Korsnäs överfört tilläggskapital 
av kommunens egna medel till stipendiefon-
den för att skapa förutsättningar för att ge en 
tillräcklig avkastning för att utdelningar från 
fonden skall kunna ske.
Fonden riktar sig till studerande som INTE 
studerar vid Åbo Akademi. Stadgan för Korsnäs 
kommuns stipendiefond har uppgjorts och 
godkänts av fullmäktige. 
Stipendier kan beviljas för vår- och hösttermin:
• Elever som deltar i högskole- och yrkeshög-

skoleutbildning i hemlandet.
• Elevens hemort bör vid beviljande av sti-

pendium vara Korsnäs kommun.
En enskild elev kan beviljas stipendium för:
• högst 10 terminer för yrkeshögskoleutbild-

ning,
• högst 10 terminer för högskoleutbildning,
• maximalt 10 terminer för en enskild elev.

Fullständiga ansökningar lämnas in till 
Korsnäs kommun senast 14.10.2022.  
Försenade ansökningar beaktas inte. Ansök-
ningarna kan kompletteras t.o.m. 28.10.2022.
I ansökan ska ingå:
• Ansökningsblanketten
• Senaste beskattningsintyg och
• Utdrag ur studieregistret, underteckning/ 

stämplat av skolan (närvarointyg för första 
terminens studerande).

Sökanden skall vara mantalsskriven i Korsnäs 
kommun senast 31.12 året innan stipendiet 
ansöks. 

AC Silverbergs         
stipendiefond

Stipendier för studerande inskrivna vid Åbo 
Akademi lediganslås att sökas både vår- 
och hösttermin.
Stipendier från AC Silverberg stipendie-
fond kan beviljas studerande inskrivna vid 
ÅA och Yrkeshögskolan Novia enligt föl-
jande kriterier:
• Elevens hemort bör vid beviljande av 

stipendium vara Korsnäs kommun.
• En enskild elev kan beviljas stipendium 

för högst 10 terminer 
Därtill kan för kompletteringsstudier/vux-
enstuderande vid Åbo Akademi beviljas:
• Stipendium på 50 % av heltidsstuderan-

des stipendier
• Stipendiet beviljas för högst 4 terminer 

för kompletteringsstudier

Fullständiga ansökningar lämnas in till 
Korsnäs kommun senast 14.10.2022.
Försenade ansökningar beaktas inte. Ansök-
ningarna kan kompletteras t.o.m. 28.10.2022.

I ansökan ska ingå:
• Ansökningsblanketten
• Senaste beskattningsintyg och
• Utdrag ur studieregistret, underteck-

ning/ stämplat av skolan (närvarointyg 
för första terminens studerande).

Sökanden skall vara mantalsskriven i 
Korsnäs kommun senast 31.12 året innan 
stipendiet ansöks.

Ansökan om stipendier

Ansökningsblanketter för båda stipendiefonderna  
finns på kommunens hemsida under adressen 

https://www.korsnas.fi/kommunen/stadgor-och-dokument/blanketter/
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Natten till den 5 augusti samla-
des vi, yrvakna och förväntans-
fulla kring bussen som skulle 
föra oss ut i världen. Som vi hade 
väntat på den här dagen.... eller 
natten!

Vi lastade våra grejer och så 
bar det iväg. Resmål Estland och 
Lettland. Jan-Ola körde och Guy 
vilade innan det var hans tur att 
köra. Sammanlagt nitton personer  
- ungdomar och föräldrar samt 
lite löst folk - var äntligen på väg.

Efter en liten paus i Forssa var 
alla pigga och laddade. Nu var vi 
redo. I hamnen i Helsingfors kun-
de vi se det amerikanska krigsfar-
tyget på nära håll. Enormt med 
både flygplan och helikoptrar på. 
Båtresan från Helsingfors till Tal-
linn var kort men rolig. Räksmör-
gåsarna var toppen och att det 
dessutom var rätt namn på ham-
burgerbaren gjorde oss lyckliga.

I Tallinn var det supervarmt. 
Vi stannade inte, utan styrde mot 
Pärnu där vi skulle sova första nat-
ten. Längs vägen började vi nu se 
STORKARNA. Vi blev överför-
tjusta. Vilka häftiga fåglar. Vi tog 
massor med bilder, och vi väntade 
på att snart se dem på nära håll. 
När vi kom till Pärnu snurrade 
vi runt hit och dit på smala gator 
innan vi kom fram till hotellet; 
Tervise Spa hotel.

Så fort vi hade checkat in, bytte 

vi om och hoppade i bassängen. 
Vilken massa rutschbanor! Det 
fanns forsar och gupp och hopp-
lattformar och klättervägg, och vi 
måste ju testa allt. Inte ens kall-
vattenpoolen var för kall. Tror ni 
att vi nöjde oss med detta? Nej, på 
kvällen gick vi ner till havet, blötte 
oss lite igen och tittade på solned-
gången. Vilken härlig första dag.

Lördag 6.8 
Frukosten var toppen, och sen 

var vi på väg igen. Till Lettland! 
Ner längs Rigabukten for vi. 
Gränsövergången till Lettland var 
tom på folk och vi märkte knappt 
av den. Dags för sångövning! Vi 
skulle ju uppträda snart också. 
Guy körde och Jan-Ola spelade 
piano i bussen, och vi sjöng våra 
sånger. Kanske var vi lite trötta för 
vi fick ta om, och ta om, innan det 
dög åt Jan-Ola. 

En paus vid vägen; Östersjön! 
Havet! Vilka häftiga vågor som 
rullade in. Vi såg hav och hav och 
inget annat, jo några bajamajor 
också. Nu fortsatte resan mot sta-
den DAUGAVPILS, där vi skulle 
sova, sjunga och en massa annat. 

STORKAR! STANNA! skrek vi. 
Nu var nog ingen trög och sömnig. 
Ett storkbo alldeles vid vägen. Vi 
glömde bort att smyga, men stor-
ken var inte skygg, så hela gänget 
stod och tog bilder nedanför. Den 

hade kanske varit med förr...
Matdags. Första stället blev 

en nit. De kunde inte ta emot så 
många, så vi körde vidare. Nästa 
ställe tog emot oss, men språket 
var ju lite krångligt. Engelska pra-
tade dom inte, så vi pekade och 
gissade, gick bakom disken och 
hämtade dricka själva, och många 
skratt blev det när vi smakade ma-
ten. Vi hade ju ingen aning om vad 
vi beställt. 

Iväg igen. Till Hotel Latgola i 
Daugavpils. Hotellet var fint och 
när vi kom, pågick en bröllops-
fest. Dags för shopping! Alla ut på 
stan! Lika svårt att tyda menyerna 
på matställen, och skratt blev det 
igen, när maten kom. Handlade, 
det gjorde vi billigt. Vi kollade se-
värdheter och annat. En automat 
där man sålde hantverk, krukor 
och sånt. Helmysko! På kvällen 
fick vi se en dubbel regnbåge. 

Söndag 7.8 
Frukost högst upp i hotellet. Fin 

utsikt. Lite spända inför sjung-
andet. Avfärd till Martina Lutera 
Katedrale. Gudstjänst. Vi förstod 
ju inte språket, men kyrkan var 

Storkar, sång, vattenrutschbanor och nya vänner 
- sånggruppen Free Spirits på äventyr
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fin, och när det var dags för oss 
att sjunga, gick det av bara farten. 
Vi fick sjunga mer än vad vi först 
tänkt och det tolkar vi som att de 
gillade oss. Efteråt fick vi saft, te, 
kaffe, smörgåsar, bulla och godis. 
Så mycket bulla och godis att det 
räckte hela vägen hem till Korsnäs. 

Efter kyrkkaffet körde vi längs 
med floden Daugava, och fick se 
ett vikingaskepp på floden. Vi var 
på väg till BARNHEMMET! Vi 
visste inte vad som väntade, och 
dessutom skulle vi sjunga för dem. 
Nästan för spännande. När vi kom 
fram träffade vi Ilona, vår tolk som 
pratade svenska. Det var lite stelt 
i början med nya människor, men 
hon översatte allt och vi sjöng för 
barnen och ungdomarna. Efter 
sångerna började de fråga oss allt 
möjligt och det blev skratt och en 
fin stämning. Vi gav dem kläder 
och presenter från Finland. Sen 
fick vi gå rundtur, och det var ett 
fint och nyrenoverat hus. Nu hade 
vi blivit lite bekanta, och de ville 
leka med oss. Vi sprang runt och 
jagade varann, en lek som de fö-
reslog. Plötsligt hade vi fått nya 
vänner, och det var svårt att skiljas 
och lite sorgligt när vi skulle åka 
därifrån. 

På matstället nära inpå hjälpte 

Ilona oss med menyn, och då gick 
allt lättare. Sen lämnade vi Dau-
gavpils och körde till staden Val-
miera, till Valmiera sports hotel 
dit vi kom på kvällen. Vägarna var 
sämre där, men vi sjöng och höll 
på, och allt gick bra. Vi såg en luft-
ballong från bussen. 

Måndag 8.8
Frukost i simhallen! Nån gång 

ska ju va den första...
Avfärd till Tallinn. Lite utanför 

stan blev det shopping i köpcen-
trum, sen in till stan. Där fick vi se 
Gamla stan och allt möjligt. Vi åt 
mat och kollade affärerna vid ham-
nen. På kvällen gick vi ombord på 
båten till Helsingfors. Mobilerna 
skulle laddas och mumingrejer 
skulle inhandlas. Vi gick till lek- 
rummet, men det blev inte alls 
som vi tänkt oss. Där fanns ju en 
massa barn! 

Tillbaka i Finland. Lungt och 
tyst i bussen. Vi tänkte på allt vi 
fått vara med om. Att få åka med 
kompisar, sjunga och ha roligt, 
och barnhemmet; det kommer vi 
att minnas.

Tack till våra ledare
Vi vill ge ett stort TACK till vår 

ledare Jan-Ola som orkar med 

oss, och som tog oss med på detta 
äventyr (och som har goda smör-
gåsar och kakor i musikrummet 
där vi övar). 

Ett lika stort TACK till Guy, som 
skötte bokningar och kontakter 
och ordnade allt så bra inför resan.

Våra föräldrar instämmer, och 
tackar så mycket för möjligheten 
att få komma med på ”ett riktigt 
äventyr”.

Dessutom vill vi tacka:                                                                       
f.d. Baltikumvännerna, Lions 
Club Korsnäs, Korsnäs Kommun 
och Korsnäs Scoutkår för ert stöd.   

TUSEN TACK!!!
Sånggruppen Free Spirits
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Hösthälsningar från Lärknäs!Hösthälsningar från Lärknäs!

Hästbesök på LärknäsHästbesök på Lärknäs

Demonstration av kommunens Demonstration av kommunens 
elcykel åt våra äldre. elcykel åt våra äldre. 

Invigningsfest av nya Lärknäs 20.8Invigningsfest av nya Lärknäs 20.8

Odlingsbänk som vi har fått som gåva av Odlingsbänk som vi har fått som gåva av 
Arbets- och industricentralen och Lions.Arbets- och industricentralen och Lions.

Höstskörd på Lärknäs.
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Tack till er alla enskilda och föreningar Tack till er alla enskilda och föreningar 
som bidragit till trivsel och välmående som bidragit till trivsel och välmående 

för oss på Buketten! för oss på Buketten! 
Ha en skön höst!Ha en skön höst!

Demensföreningen Trivas r.f. fyller 20 år och  
det är Internationella Alzheimerdagen. 

Det firar vi med att bjuda på 

SÅNG och MUSIK 
Ann-Katrin Burman 
och Yngve Lithén 
21.9.2022 kl. 14.00 

Tillfället hålls i Korsnäs uf:s lokal och 
vi bjuder på kaffe och dopp. 
Alla (även icke medlemmar) är välkomna! 

Demensföreningen Trivas r.f. och  
Österbottens Minneslots.
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Framgångsrika idrottare
Fyrens medaljskörd i vår/sommar blev otroliga 39 med-
aljer: 3 FM-, 3 SFI- och 33 DM-medaljer. I detta nummer 
får vi ta del av FM medaljörerna Casper Holm och Joel 
Blomqvist.
Casper Holm och Joel Blomqvist visade att de även i år 
hör hemma i friidrottens landselit i sina åldersklasser. 
Casper som tävlar i klassen P-15 år tog FM silver på 
2000 m och FM brons på 800 m. Vid tävlingarna i Nur-
mijärvi sprang Casper nytt personligt rekord på 2000 m 
med tiden 5.57,03. 
Anmärkningsvärt är att Caspers tid på 800 m, 2.01,32, 
är nytt Fyrenrekord i herrklassen! Det gamla rekordet 
är från 1985. Krister Widd sprang då tiden 2.01,83.

Joel Blomqvist tog en bronsmedalj vid FM tävlingarna 
i Lempäälä.Men medaljen kom i den sk andra grenen, 
kula. Resultatet 13.38 är personligt rekord för Joel. I 
diskus blev han sexa med resultatet 45.15, även det 
personligt rekord. Joel tävlar i klassen H-16 år.
I nästa nummer berättar vi mera om DM medaljörerna 
och andra evenemang som Fyren arrangerat.

Info från Korsnäs 4HInfo från Korsnäs 4H

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

Hållbarhetsveckan  Hållbarhetsveckan  
Kocka hållbart med Petra för åk 3–6Kocka hållbart med Petra för åk 3–6

Hållbar matlagning med skördetema 
tisdagen den 27.9 kl. 15.00-17.15

Vad är hållbar matlagning? Den första gången använder vi 
oss av säsongens råvaror; rotfrukter, grönsaker, bär, svamp 
osv. Vilka råvaror har vi i vår närhet? Vad är närproducerat? 
Vad erbjuder trädgården och skogen? Deltagarna får gärna 
ta med en råvara som de själva har plockat eller odlat, men 
inget krav för deltagande. Vi diskuterar kring temat, sen 
kockar och äter vi tillsammans.

Hållbar matlagning med matsvinn som tema
torsdagen den 29.9 kl. 15.00-17.15

Den andra gången spinner vi vidare på temat hållbarhet och 
råvaror i säsong, men denna gång betonar vi hur undvika 
matsvinn? Ta tillvara rester, göra nya maträtter av rester, 
hållbara val vid inköp av varor mm. Vi diskuterar kring te-
mat, sen kockar och äter vi tillsammans.

Plats: Korsnäs 4H:s klubblokal, Norrbyvägen 2. 
Deltagaravgift: 10€/gång eller 15€ för båda tillfällena. An-
mäl senast 23.9 till petra.sundholm@fs4h.fi (helst per mail) 
eller 045 876 4838. OBS! Kom ihåg att meddela eventuella 
allergier! 

Mixklubben Mixklubben 
4.10-13.12 10 ggr. (ingen mixklubb 6.12!)

Åk 1–3 kl. 18.00-19.00, åk 4–6 kl. 19.15-20.15
Vi leker, pysslar, bakar, spelar spel mm. Ledare: Elin Vägar, 
Elvira Södergran och Elenor Bäcklund. Deltagaravgift: 35€ för 
hela terminen. Kom ihåg att meddela eventuella allergier! 
Adress: Korsnäs 4H:s klubblokal, Norrbyvägen 2. 
Anmäl senast 30.9 till petra.sundholm@fs4h.fi (helst per 
mail) eller 045 876 4838. 

Företagshäften och solrostävlingenFöretagshäften och solrostävlingen
De som haft företagshäften (Junioruppgift eller Min 4H-upp-
gift) får fortsätta att fylla i häftena tills vidare, trots att som-
marlovet är slut. Info om prisutdelning kommer senare. 
De som är med i solrostävlingen uppmanas hålla koll på väd-
ret och risk för nattfrost, mät längden på den högsta solrosen 
och omkretsen på den största blomman innan frosten tar 
dem! Dock allra senast den 26.10 ska resultaten från solros-
tävlingen skickas in till Petra.

Välkomna till våra nya utrymmen i Korsnäs kby på Norr-
byvägen 2 (gamla apoteket). Vi hoppas att deltagare från 
alla byar hittar ut på våra klubbar och evenemang! Besök 
oss också på vår hemsida, www.korsnas.fs4h.fi, Facebook 
eller Instagram för aktuell information och nyinsatta eve-
nemang!

Casper Holm på 
silverplats i FM i 

Nurmijärvi.

Joel Blomqvist 
på prispallen i 

FM i Lempäälä.
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Sommaren har varit framgångsrik för båda senior-
lagen. Första laget går som tåget i trean och ligger 
stadigt på en topp tre position i serien. Laget 
uppvisar ett spel, som är både intressant och 
spännande att följa med jättefint anfallsspel, men 
tyvärr med litet haltande försvarsspel. Detta syns  
i målprotokollet, där man i nästan varje match har 
släppt in åtminstone två mål. Men de gjorda målen 
är många fler så poängen trillar stadigt in. 

Andra laget tog sig till övre slutspelet i sexan där 
de har klarat sig OK. Ett par snöpliga förluster gör 
att de inte kan blanda sig i uppflyttning. Men det är 
ju inte det viktigaste, utan huvudsaken är att det 
finns en plattform för de unga spelarna att komma 
med i seniorfotbollen. 

Nyheter från Korsnäs FF seniorfotbollen
Under sommaren har vi också jobbat 
en del på talko, samt haft en soppdag. 
Nu då hösten närmar sig är det åter 
dags för spelare, medlemmar och supporters att 
på samma vis som förr jobba på ekonomin i före-
ningen.

Jag vet att det finns jättemånga föreningsmedlem-
mar och supporters, som inte ännu har kopplat 
in sig på KPO:s supportersystem för Korsnäs FF. 
Det är inte mycket som krävs av er, endast ett par 
minuter av er tid. SKÄRPNING!!

Börje Maars

Det känns som om vi fick en lång sommar i år men nu är 
hösten definitivt här och fotbollssäsongen börjar närma 
sig sitt slut. 

Det är med en känsla av stolthet och vemod vi blickar 
tillbaka på säsongen som passerat. Stolthet över alla 
våra fantastiska juniorspelare som kämpar tappert i 
både med- och motgång och vars iver och glädje även 
smittar av sig på alla runt omkring plan. Vemod över att 
dessa stunder av glädje och spänning som fotbollen ger 
både spelare och åskådare nu är över för denna gång. 

Föreningen har liksom tidigare år haft fyra lag på benen 
i sommar. Våra yngsta juniorer Mix 7 som består av 
både pojkar och flickor har under sommaren deltagit 
i minicupen. Laget har flera nya spelare i år och det är 
mycket nytt att lära sig men laget och tränarna har gjort 
ett fint jobb och slutresultatet i minicupen blev sju vin-
ster och fem förluster. 

P10 har haft en intensiv sommar där man deltagit i både 
seriespel och juniorcupen. Laget består av många ta-
langfulla spelare och matcherna i sommar har visat att 
laget har tagit stora kliv framåt i utvecklingen. Resultat-
mässigt har sommaren inneburit en ganska jämn fördel-
ning av vinster och förluster. 

F13 som hade en tung fjolårssäsong har i år fått fart 
på målskyttet och inkasserat flera vinster i årets serie. 
Dessutom har laget haft flera snöpliga förluster där man 
fallit på målsnöret. Lagets styrka ligger dock i den fina 
lagandan. F13 är ett lag där man alltid peppar varandra 
och aldrig ger upp. Man vinner som ett lag och man för-
lorar som ett lag. 

Vad gäller våra pojkar i P13 är målskyttet också nånting 
som varit utmärkande för laget i sommar. I skrivande 
stund har laget under sina hittills 17 spelade matcher 
gjort hela 121 (!) mål. Laget inledde säsongen i division 
fyra och hade inte en enda poängförlust under vårom-
gångens tio matcher. Höstomgången innebar därmed 
spel i division tre och laget placerar sig för tillfället på en 
fin tredje plats i tabellen med några omgångar kvar att 
spela. 

Det är roligt att följa utvecklingen i lagen och se att allt 
jobb ger resultat i form av vunna matcher men även 
i form av glädje och gemenskap. Fotbollen skapar en 
fin vi-känsla som engagerar långt fler än bara spelarna, 
föräldrarna och ledarna. Hoppas att vi alla kan fortsätta 
jobba för och med varandra för barnens och förening-
ens bästa. 

Den största utmaningen inför kommande säsong blir 
att försöka locka fler spelare till våra lag. Mest kritiskt 
är det för våra två äldsta lag som från och med nästa 
säsong kommer att börja spela med 11-manna lag. Det 
skulle vara viktigt att få ett tillskott av spelare för att de 
ska kunna känna sig trygga med att alltid ha ett fulltaligt 
lag när det är dags för match. 

Med andra ord, mycket att glädjas över men också 
mycket att fundera över. Så fastän årets säsong snart är 
över fortsätter arbetet. 

Vi ses igen nästa sommar! 

KoFF juniorsektion

Hälsningar från juniorfotbollen i Korsnäs
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KORSNÄSKORSNÄS
På gång iPå gång i  Sydösterbottens hörselförening rf  

 ordnar sin årliga

 HÖRSELDAG 
 lördag 15.10.2022 
i Kantilena, Lappfjärd, Kyrktået 54, 64300 Lappfjärd

12.30    Öppning
 Sång och musik, Sofie Lundell
12.45  Tolkningstjänster, VD för Oy Mokoma Ab,  
 Marja Forsén
13.15    Moderna hörapparater och telefonen som 
 hjälpmedel, FinFonic
13.45    Sång och musik, Sofie Lundell
14.00    Kaffeservering
 Utställning, möjligheter att träffa utställarna
14.45    Information, Tf. verksamhetsledare vid   
 Svenska hörselförbundet, Ilona Salonen
15.00   Att leva med tinnitus, psykolog Bo Mellberg
 Föredrag, frågor och svar
16.00    Avslutning

Skrivtolkning är ordnad under hela programmet.
Föreningens hörselrådgivare tar emot från kl. 11.00
Dagen ordnas med stöd från Leo, Mary och Mary-Ann 
Hackmans stiftelse.

 
 

VÄLKOMNA PÅ 

BBEERRÄÄTTTTAARRKKVVÄÄLLLL  
SÖNDAGEN DEN 25 SEPTEMBER KLOCKAN 19.00 PÅ  

KORSNÄS HEMBYGDSMUSEUM 
 

 
MARIA STRANDBERG FÖREVISAR  

MMAATTEERRIIAALL  OOCCHH  BBIILLDDEERR  OOMM  
SSÄÄLLJJAAKKTT   

Kaffeservering 3 € 

 

 

 

 

I Forststyrelsens evenemangsserie Vind Café diskuteras och 
svaras på frågor om natur, miljö och vindkraft. 
 

Välkommen till det första evenemanget! 

Fåglar, havet och vindkraft 
Tisdagen den 20 september, kl. 17.30 

Korsnäs ungdoms -och byaförening r.f.  
Vikingvägen 9, 66200 Korsnäs 
 
Regiondirektör, Mikael Nordström från Forststyrelsens kustens 
naturtjänster berättar om sjöfåglar och havsvindkraft.  

Projektexpert Heidi Vest uppdaterar de senaste nyheterna om projektet. 
 

Kommunens representant deltar.  
Evenemanget är tvåspråkigt. 
Servering. 

Välkommen! 

 
 
Ytterligare information: Heidi Vest, Forststyrelsen, tel 040 167 6862 

PUBKVÄLL 
PÅ KORSNÄS LOKALEN 22.10.2022! 

Klockan 20-02 (K18) INTRÄDE 10€ 

SERVERING 

T&The Teasers 
  

  

     

 

 

T&The Teasers 
AArrrr::  KKOORRSSNNÄÄSS  BBUUFF  
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Meny med Andreas Nylind som kock (Meny med Andreas Nylind som kock (35 €/person)35 €/person)
• • Laxcheesecake på örtbäddLaxcheesecake på örtbädd
• • Rostbiff med timjan-rödvinssås, potatisgra-Rostbiff med timjan-rödvinssås, potatisgra-

täng och ljummen brysselkålssallad med täng och ljummen brysselkålssallad med 
baconbacon

• • Äppelkompott med mascarponekräm och hav-Äppelkompott med mascarponekräm och hav-
resmulresmul

Trevligt program med sång och musik av Trevligt program med sång och musik av 
Camilla Nordlund och Kalle Teir Camilla Nordlund och Kalle Teir 
Sandra Sund och Kalle HeikiusSandra Sund och Kalle Heikius

Anmäl er till julfesten senast 1.12.2022 tillAnmäl er till julfesten senast 1.12.2022 till
Anna-Lena Kronqvist 040-756 5597Anna-Lena Kronqvist 040-756 5597

Välkomna!Välkomna!

Korsnäsnejdens Pensionärer rf

JULFEST PÅ KORSNÄSGÅRDEN
Lördag 17.12.2022 kl 17.00

PUBKVÄLL
@ Daltons 24 september kl 22.00-02.00

Lester on stage
Fritt inträde                   K - 18
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Vinteröppethållning sept 22-maj 23
Måndag och fredag 12-19
Tisdag, torsdag 12-16, onsdag 12-17 
Dag före helg 12-16.

Utställningar
Från A till Ö med Mumin 
Vandringsutställning från Moomin characters 
visas i augusti-september. 

Elvira Södergran
Elvira Södergran ställer ut konstverk i oktober

Sagostund - Satutuokio
Satutuokio Hannelen kanssa maanantaisin

19.9, 17.10, 14.11.,12.12 klo 18.00. Tervetuloa!

Bokbabblarna
Bokklubben Bokbabblarna sätter igång! Kom till 

biblioteket måndagar 19.9, 17.10, 14.11. och 12.12 
kl 19.00 och prata böcker, dela lästips över en 

kopp kaffe eller te!

Stickcafé 
startar tisdag 20.9 kl. 10-12 och fortsätter var-
annan jämn veckas tisdag. Välkommen och 
handarbeta kravlöst i trevligt sällskap! 
Biblioteket presenterar intressanta böcker 
och bjuder på kaffe med dopp. Ingen anmäl-
ning, ingen avgift och ingen kurs.

P
å
 g

å
n

g
 i
 K

o
r
s
n

ä
s
 -

 B
ib

l
io

t
e
k
e
t
, 

K
u

lt
u

r
 o

c
h

 F
r
it

id

Ny bokbusstidtabell från 15.8
Bokbussen har ny tidtabell. Tidtabellen gäller 
tillsvidare från 15 augusti 2022 till juni 2023.
Bokbussen trafikerar enligt följande tidtabell  
varannan udda vecka. Skolturerna faller bort 
på lovdagar.

Måndag
Kottebo daghem                    9.00-9.20
Harrström daghem                  9.30-9.50
Taklax skola                      10.00-11.15
Molpe daghem, Industricentralen 
och Molpe skola                   12.00-15.00

Tisdag
Viitaniemi                       14.30-15.00
Träskvik                         15.10-15.30
Hienobacken                      15.40-16.00
Tuvängsvägen                     16.10-16.30
Taklax fd mejeri                 16.40-17.10
Harrström                        17.20-18.20
Helenelund                       18.30-19.00
Edsvik                           19.10-19.20

Onsdag
Molpe skola   9.00-10.00
Smedbacken                       16.00-16.20
Strandmossa                      16.25-16.40
Brännback                        16.45-16.50
Solvingsback                    16.55-17.05
Bjurbäck                         17.15-17.30
Korsbäck                        17.40-17.55
Råbacka                          18.00-18.15
Molpe fd Banken                  18.25-19.30

Biblioteket betjänar Buketten och Lärknäs 
enligt Boken kommer-modellen:  
RING BIBLIOTEKET 06 3479140.  

Bokbussens tel: 050 3523310
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Barnteater
Alfons och Mållgan 

Alfons Åberg fyller 50 år!  
Det uppmärksammas med 
Barnens estrads pjäs Alfons 
och Mållgan, som kommer 

till Korsnäs 22.9. 
Biblioteket är lokal 

arrangör, med stöd av SFV

Bockarna Bruse  
Under en sagostund med Bockarna Bruse på bad-
huset får den kända sagan nytt liv i en rolig, tokig 
och spännande berättelse med Wasa Teaters skå-
despelare Carola Sarén eller teaterpedagog Sarah 

Bergkulla. 

Spelas förmiddagar i biblioteket 6.9 och 2.12 samt 
25.11 i Molpe skola.

Teaterresa till Wasa teater 
Teaterresa till Wasa teaters och Ann-Luise Bertells 

Heiman fredag 7.10 kl 19.00.
Bindande anmälan senast 30.9 kl 19.00 till biblio-
teket tel 06 3479140. Biljetter 33 euro, bussavgift 

tillkommer.
Heiman är berättelsen om en familj.  

Föräldrar – barn – kärlek – skuld. 
Romanen Heiman skriven av teaterchefen och 

författaren Ann-Luise Bertell kom ut under 2020. 
Boken har nominerats till Finlandiapriset och 

Runebergspriset.
Skådespelare: Johan Aspelin, Jonas Bergqvist, 
Lina Ekblad, Markus Lytts, Tove Qvickström, 

Maria Udd, Anders Hassel, Mats Holmqvist, Erik 
Kiviniemi och Susanne Marins.
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Väncafé med konsert 
Banduratrion Oriana från Ukraina söndag 25.9. kl. 

18. i församlingshemmet.
Pyssel och lekar i barnrummet. Basar med ukrainska 
produkter.  Servering.  Frivilligt bidrag till diakonin. 

Banduratrion Oriana är en sammansättning av 
yrkesmusiker som spelat tillsammans i mer än 

femton år och kommit att bli Ukrainas mest kända 
banduraorkester. Trion består av tre begåvade 

och skickliga musiker, som alla har en stark och 
vacker sångröst: Natalija Hotsyk (sopran), Iryna 
Hubjak (mezzosopran) ja Julija Rudnytska (alt).
Arr: Korsnäs församling och Korsnäs kommuns 

bibliotek & kultur

Skolkonsert
Skolkonsert Skogens melodi i skolorna 18.10. En 

konsert med de världskända Sibelius-tolkarna 
Jussi Makkonen på cello och Nazig Azezian på 
piano. Som konferencier fungerar Kaj Kunnas.

I konserten hör vi unika tonsättningar av Sibelius 
kändaste verk, såsom Valse triste, Granen och 

Finlandia. Konsertens berättelser baserar sig på 
Makkonens, Azezians och Katri Kirkkopeltos sam-
arbete, som resulterade i boken Skogens melodi.
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Utlottning
Vinnare i Biblioteksparlamentets utlottning efter 
On tour-bokbussturnén i somras är Leif Vägar, 
Taklax som får ett 
bokpaket och en 

Korsnäskasse. Vin-
naren gratuleras!

På bild fru Fortuna 
Margaretha Lind-

ström assisterad av 
Pia Södergran.
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Biblioteksparlamentet Café Korsnäs
Författarbesök av pol.dr Claus 
Stolpe, onsdag 28.9. kl 18.30.  

Stolpe har politiska val, USA som 
specialområde. Han var en av Radio 

Vegas sommarpratare och där 
berättade han bland annat om sitt 

stora intresse för amerikanska bilar.
För oss pratar han om USA och valet där och om 

Finland och NATO. Kom och säg din åsikt!
Kaffeservering.

Författare Lars Sund besöker i 
början av november: journalisti-
kens betydelse för demokratin.

Första hållplatsen på bokbussturnén var i Taklax. 
De politiker som följde med på turnén och klarade 
sig utan att bli grillade var kommunfullmäktiges 
ordförande Camilla Ribacka och kommunstyrel-
sens ordförande Anna-Lena Kronqvist. För musi-
ken stod bokbusschauffören Rainer Grandell. Den 
första besökaren var en taklaxkatt, som belåtet lät 
sig klias bakom örat. Sedan strömmade folket till, 
gående, på cykel eller på veteranmoped. Allt med-
an solen gassade och temperaturen rörde sig runt 
30-gradersstrecket.

Under tre kvällar besökte Biblioteksparlamentet 
alla byar och tillströmningen var god och intressanta 
diskussioner uppstod. Vi tackar alla som deltog och 
påminner om att det finns en stående inbjudan att ta 
del av projektets program!

39 personer svarade på den enkät som gjordes un-
der Biblioteksparlamentet on tour. 

Sammanfattningsvis ansåg de flesta att utbudet av 
pålitligt och aktuellt material är bibliotekets största 
styrka. Många uppskattar även att man lätt hittar det 
man söker, att man erbjuds hjälp och att utbudet är 
tillräckligt mångsidigt. 

De flesta tycker att biblioteket kan verka för yttran-
defrihet genom att vara ett ställe där man kan träf-
fas och diskutera. En majoritet anser att biblioteket 
därtill kan gynna yttrandefriheten genom att ordna 
mångsidiga evenemang, diskussionstillfällen, även 
med kommunala beslutsfattare och ge möjlighet att 
bekanta sig med olika kulturer. Biblioteket ska också 
ordna integrationsverksamhet. Hälften av de svaran-
de anser även att biblioteket ska vara ett ställe på vil-

Biblioteksparlamentet on tour

Kd Christina Båssar i förgrunden, den i samman-
hanget centrala grillen där korvarna grillades av 
Amanda Åkersten, Tommy eller Pontus Westmalm.

ket man kan arbeta, studera eller bara vara. Fler dato-
rer, mera e-material och bättre webbsidor efterlystes. 
Biblioteket har lyckats väl med att verka för litteratur 
och konst och för välmående. Det som biblioteket 
enligt enkätsvaren ännu kunde jobba på är att verka 
för gemenskap, kulturell mångfald och demokrati.

Amanda Åkersten som arbetade med projektet un-
der maj och juni, sammanställde enkäten och detta är 
en kort sammanfattning av resultatet. Vi tackar alla 
som delgav sin åsikt!

Text och foto: Carola Bäckström
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Författarbesök
Författare Annika Sandelin besökte biblio-
teket 29-31.8. och träffade barngrupper från 
skolorna. Hon berättade levande om Tove 
Janssons Muminalfabet och läste ur sin bok 
Från A till Ö med Mumin. I biblioteket fick 
barnen på ett finurligt sätt bekanta sig med 
Annikas medhavda kappsäck som innehöll 
föremål med många olika begynnelsebokstä-
ver att lära sig!
Hon hann 
också med en 
uppskattad 
berättelsestund 
i bokbussen 
och en förfat-
tarkväll i biblio-
teket.
Med Svenska 
kulturfondens 
stöd Kultur på 
bibban.

Besök på Graffitilandia
En grupp ordkonstdeltagare besökte Graffiti-
landia i Vasa under ledning av Camilla Rönn-
holm. Ordkonst genomförs med hjälp av 
bidrag från Sfv.
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FÖRSAMLINGSNYTT

BALTIKUMVÄNNERNA
Tusen Tack till alla som ställde upp som försäljare i sommar på Baltikumvän-
nernas loppis! Intäkterna blev ca 2500 ! Utan er frivilliga skulle detta inte ha 

varit möjligt! Är det någon som är intresserad av att komma med och sortera, 
tveka inte utan ta kontakt med diakon Hanna. 

Loppisverksamheten inleds i oktober, datum meddelas senare! Just nu är 
det fullt upp med att packa och sortera inför en hjälpsändning. Man är dock 

välkommen in med sina saker- bara de är hela, rena och fläckfria! 
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JANNE HEIKKILÄ TACKAR FÖR SIG
Janne Heikkilä har på egen 
begäran avgått från sin 
tjänst som kyrkoherde i 
Korsnäs för att fortsätta i 
Tammerfors svenska för-
samling. Vi önskar Janne 
och hans familj lycka till 
och Guds välsignelse. 
Guy Kronqvist har lovat att 
ställa upp i två månader till 
och med sista oktober, och 
förhoppningsvis klarnar 
situationen till november.

BARNVERKSAMHETEN 
Taklax (bönehus) tisdagar   
Junior åk 3-6 kl. 14.30-15.30 jämna veckor, nästa gång 20.9.       
Minior åk 1-2 kl. 12.30-14.00 ojämna veckor, nästa gång 
27.9
Molpe (bykyrka) onsdagar   
Junior åk 3-6 kl.14.00-15.30, nästa gång 21.9
Minior åk 1-2 kl. 13-14.30, nästa gång 28.9
Korsnäs  (församlingshem) fredagar   
Junior åk 3-6 kl.14- 

Observera Mikaelidagens Gudstjänst 2.10.22 
- skriftskolan inleds, ettor välsignas och dophjärtan tas ner
Till Mikaelidagens Gudstjänst den 2.10 kl.11.00 är alla första 
klassister med föräldrar och faddrar välkomna på välsig-
nelse. Det blir även upprop till skriftskolan, personligt brev 
kommer att sändas ut vecka 37. Mer info kommer efter 
Gudstjänsten. Dophjärtan i dopträdet i kyrkan för alla de 
som har döpts det senaste året fram till nu tas ned. Efteråt 
blir det Hot Dogs och kaffe/saft i församlingshemmet, till 
förmån för missionen.
 

SILVERGRUPP - ILAG
Torsdagen den 22.9 kl. 10.30-12.00 får vi besök av sjukhus-
präst Rosmarie Friman. Hon talar om temat att finna hopp 
i svåra tider. Det är även fritt fram att ställa frågor. Silver 
Sisters uppträder och det finns möjlighet att ställa frågor. 
Efteråt finns det möjlighet att gå ilag och äta lunch på egen 
bekostnad till Bistro. Även du som väljer att gå på mångsi-
digt handarbete kan komma med och äta. ”E ji ju roligan ti 
jet ilag”! Är ekonomin ett problem för att komma med ut 
och äta, ta kontakt med diakonen.
 

MÅNADSSAMLINGAR
Månadens kaffebön
Välkommen med på månadens kaffebön i Korsnäs försam-
lingshem första måndagen i månaden kl. 14.00.  
Låg tröskel, be tyst eller högt - det bestämmer du själv.  
Samtidigt dricker vi kaffe och samtalar. 

Samlingar för missionen
Första onsdagen i månaden i Korsbäck byagård, kl.10.00 
Första torsdagen i månaden i Harrström, vid Uf, kl.10.00
Träffpunkt i Taklax varannan tisdag inleds 27.9 kl.14.00, 
kontaktperson Maggie Haga.
Första fredagen i månaden i Molpe bykyrka, kl.13.00
Kaffe, samtal= kravlös samvaro! 
Obs! För att samlingarna skall ordnas behöver åtminstone 
tre personer dyka upp första gången/alt. meddela intresse 
till diakonHanna. 
Ny grupp: Singelträffen, första måndagen i månaden 
- nästa 3.10 kl.19.00
För alla singlar/ensamstående med eller utan barn. En grupp 
för dig som lever ensam. Inga krav, bara trevlig gemenskap!
Nästa gång träffas vi vid prästgårdsmuséet i Korsnäs. Kaffe 
och rullstolsbana i gott sällskap!

Kyrkokören
Kyrkokören övar på torsdagar kl.18 och projektkören kl.19. 
Välkommen med! 

Söndagsskola i Korsnäs församlingshem, söndagar 
kl.11.00. För alla åldrar. Ledare: Annika Lumme, Hanna 

Hofman, Christina Haga-Lagerström och hjälpledare 
Cecilia Hartvik.  Även föräldrarna får närvara.

Bandurakonsert med trio från Ukraina  
och barnprogram för barn
Väncafé med Konsert med banduratrion Oriana från 
Ukraina söndag 25.9. kl. 18. i församlingshemmet.  
Pyssel och lekar i barnrummet. Servering. 
Frivilligt bidrag till diakonin.
Korsnäs församling och Korsnäs kommuns bibliotek & 
kultur i samarbete.

Janne och Kristina tackar alla 
Korsnäsbor för sin tid i Korsnäs. 

Efterlysning!
Finns det någon som gärna plockar kantareller men själv 

har för mycket? Vi tar gärna emot rensade kantareller 
till höstens soppdag! Kom in med dem till församlings-

hemmet när det passar dig! Stort Tack på förhand! 
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www.ostrocenter.fi 

NYKARLEBY  Frillmossavägen 2 06-7817450 
KORSNÄS      Strandvägen 4131     06-2827700 

 

 

             Stormlyktor 
      med lampolja eller LED 

  Viltfoder Poro-elo 30kg 

Mångsidigt tillskottsfoder med 
krossi-spannmål för utfodring i 
terrängen. 

                      22,50€/sk 

Socka Norsk Fårull 80% 

Finns även bastutillbehör 
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Endast kortbetalning!

O N  T O U R  Ä R  H E M M A  I G E N !

Efter en tur genom Österbotten är bussen nu hemma på Västanlid 
igen! Vi har fyllt på hyllorna med hudvård, hårvård och makeup 

och hälsar dig välkommen på uppköp enligt följande:

KORSNÄS, DERMOSHOP Västanlidvägen 50  
Torsdag 22.9 kl. 12-18 och fredag 23.9 kl. 10-16

Vi ses snart på 
D E R M O S I L  O N  T O U R  

på hemmaplan!
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BÄSTA VATTENKONSUMENT! 
 
Vattenavläsningen sker liksom tidigare år så att kunderna själva avläser sina 
vattenmätare. Därför ber vi Er vänligen meddela den nuvarande mätarställningen på Er 
vattenmätare till Tekniska kansliet, via e-post: emma.sand@korsnas.fi Obs! Detta gäller 
ej Molpe Vatten Ab:s abonnenter. 
 
Vattenmätaravläsningen kan lämnas in elektroniskt på webben! Ni hittar den 
elektroniska blanketten på: www.korsnas.fi; Boende & närmiljö > 
Vattentjänstverket > Avläsning av vattenmätare. 
 
Ifall ni inte har e-post/internet, kan ni sända in uppgifterna i ett frankerat kuvert 
till Korsnäs kommun, Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs, eller sätta en lapp med 
uppgifterna i kommunens postlåda. 
 
Mätaravläsningen kan också utföras av kommunens personal, servicekostnaden för denna 
tjänst är 30 € + moms. Ta kontakt med vår vattenverksskötare Roland Westerback om Ni 
önskar köpa denna service, tel. 050 505 6857. 

 
Om vi inte erhållit mätaravläsningen senast 31.10.2022 påförs Ni en straffavgift på  
20 € + moms och förbrukningen faktureras enligt uppskattning baserad på föregående år. 
Avläsning som meddelats efter utsatt tid beaktas vid följande fakturering. 
 
Vi hoppas att Ni följer med vattenförbrukningen och uppmärksammar ev. läckage. 
Speciellt Ni som har äldre installationer bör granska rostangripna rördelar för att i tid 
kunna förebygga läckage. 
 
Vi tackar för hjälpen och önskar Er en trevlig höst! 
 
Tekniska kansliet 

-----    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VATTENMÄTARAVLÄSNING,                                 
meddelas vattenverket senast den 31.10.2022   
 
   Ifall Ni har två vattenmätare fyller Ni i  
                                                                 uppgifterna för den andra mätaren nedan.      
       
Namn: ________________________  Namn: _________________________ 
 
Mätarnummer: __________________     Mätarnummer: ___________________ 
 
Mätarställning: _________________  Mätarställning: __________________  
 
Datum: ____/____  20____                      Datum:____/____ 20____   
   
Tel. 050 386 6472, e-post: emma.sand@korsnas.fi             
    

VVAATTTTEENNMMÄÄTTAARRAAVVLLÄÄSSNNIINNGG  HHÖÖSSTTEENN  22002222  
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HYVÄ VEDENKULUTTAJA! 
 
Veden lukeminen tapahtuu kuten aikaisempina vuosina siten, että asiakkaat itse lukevat 
vesimittarinsa. Pyydämme teitä siksi ystävällisesti ilmoittamaan nykyisen 
mittarilukemanne Tekniseen kansliaan, sähköposti: emma.sand@korsnas.fi  
Huom! Tämä ei koske Molpe Vatten Ab:n tilaajia. 
 
On mahdollista ilmoittaa vesimittarin lukeman sähköisesti kotisivujen kautta! 
Löydätte sähköisen lomakkeen: www.korsnas.fi; Boende & närmiljö > 
Vattentjänstverket > Avläsning av vattenmätare. 
HUOM! Lomake valitettavasti vielä vain ruotsinkielisenä). 
 
Mikäli teillä ei ole sähköpostia, voitte lähettää tiedot postitse Korsnäsin kunnalle, 
Rantatie 4323, 66200 Korsnäs, tai laittaa tiedoilla varustetun lapun kunnan 
postilaatikkoon. 
 
Kunnan henkilökunta voi myös tehdä vesimittarin lukemisen, tästä veloitamme 
palvelumaksun 30 € + ALV. Ota yhteyttä vesilaitoksen hoitajaan Roland Westerbackiin 
jos haluatte ostaa tämän palvelun, puh. 050 505 6857. 

 
Mikäli emme ole saaneet mittarilukemaanne viimeistään 31.10.2022 teille määrätään 
20 euron + alv rangaistusmaksu ja kulutus laskutetaan arvion mukaan, joka perustuu 
edellisen vuoden kulutukseen. Mittarilukema joka on ilmoitettu määrätyn ajan jälkeen  
huomioidaan seuraavan laskutuksen yhteydessä. 
 
Toivomme, että seuraatte veden kulutusta ja huomioitte mahdolliset vuodot. Mikäli teillä 
on vanhempia asennuksia, teidän tulee erityisesti tarkistaa ruosteiset johdon osat, jotta 
voitte ajoissa ennaltaehkäistä vuotoja. 
 
Kiitämme avusta ja toivomme Teille mukavaa syksyä! 
Tekninen kanslia 
 

-----    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

VESIMITTARILUKEMA                                 
ilmoitetaan vesilaitokselle viimeistään 31.10.2022   

 
Mikäli teillä on kaksi vesimittaria  
täyttäkää toisen mittarin tiedot tähän.       

       
Nimi: ________________________  Nimi: _________________________ 

 
Mittarin numero: ________________      Mittarin numero: _________________ 

 
Mittarilukema: _________________  Mittarilukema: __________________  

 
Pvm: ____ /____  20____                         Pvm:____ /____ 20____     
 
Puh. 050 386 6472, sähköposti: emma.sand@korsnas.fi            
   

       

VVEESSIIMMIITTTTAARRIINN  LLUUKKEEMMIINNEENN  SSYYKKSSYY  22002222  
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HYVÄ VEDENKULUTTAJA! 
 
Veden lukeminen tapahtuu kuten aikaisempina vuosina siten, että asiakkaat itse lukevat 
vesimittarinsa. Pyydämme teitä siksi ystävällisesti ilmoittamaan nykyisen 
mittarilukemanne Tekniseen kansliaan, sähköposti: emma.sand@korsnas.fi  
Huom! Tämä ei koske Molpe Vatten Ab:n tilaajia. 
 
On mahdollista ilmoittaa vesimittarin lukeman sähköisesti kotisivujen kautta! 
Löydätte sähköisen lomakkeen: www.korsnas.fi; Boende & närmiljö > 
Vattentjänstverket > Avläsning av vattenmätare. 
HUOM! Lomake valitettavasti vielä vain ruotsinkielisenä). 
 
Mikäli teillä ei ole sähköpostia, voitte lähettää tiedot postitse Korsnäsin kunnalle, 
Rantatie 4323, 66200 Korsnäs, tai laittaa tiedoilla varustetun lapun kunnan 
postilaatikkoon. 
 
Kunnan henkilökunta voi myös tehdä vesimittarin lukemisen, tästä veloitamme 
palvelumaksun 30 € + ALV. Ota yhteyttä vesilaitoksen hoitajaan Roland Westerbackiin 
jos haluatte ostaa tämän palvelun, puh. 050 505 6857. 

 
Mikäli emme ole saaneet mittarilukemaanne viimeistään 31.10.2022 teille määrätään 
20 euron + alv rangaistusmaksu ja kulutus laskutetaan arvion mukaan, joka perustuu 
edellisen vuoden kulutukseen. Mittarilukema joka on ilmoitettu määrätyn ajan jälkeen  
huomioidaan seuraavan laskutuksen yhteydessä. 
 
Toivomme, että seuraatte veden kulutusta ja huomioitte mahdolliset vuodot. Mikäli teillä 
on vanhempia asennuksia, teidän tulee erityisesti tarkistaa ruosteiset johdon osat, jotta 
voitte ajoissa ennaltaehkäistä vuotoja. 
 
Kiitämme avusta ja toivomme Teille mukavaa syksyä! 
Tekninen kanslia 
 

-----    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

VESIMITTARILUKEMA                                 
ilmoitetaan vesilaitokselle viimeistään 31.10.2022   

 
Mikäli teillä on kaksi vesimittaria  
täyttäkää toisen mittarin tiedot tähän.       

       
Nimi: ________________________  Nimi: _________________________ 

 
Mittarin numero: ________________      Mittarin numero: _________________ 

 
Mittarilukema: _________________  Mittarilukema: __________________  

 
Pvm: ____ /____  20____                         Pvm:____ /____ 20____     
 
Puh. 050 386 6472, sähköposti: emma.sand@korsnas.fi            
   

       

VVEESSIIMMIITTTTAARRIINN  LLUUKKEEMMIINNEENN  SSYYKKSSYY  22002222  
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Tämän päivän tekniikalla meillä on kaikki kesän ku-
vat mukana puhelimessamme, ja paljon mielenkiintoista  
mahtuu niihin muutamaan kesäkuukauteen, jotka tämä 
maa meille suo. En voi olla miettimättä kesän alkajaisiksi 
tehtyä kirjastoparlamentin  kirjabussikiertuetta, juhannuk-
sen jälkeisellä viikolla.

Koko idea kiertueesta ponnahti esiin kirjaston kuntas-
trategiaa koskevassa keskusteluillassa. Miksi emme käytä 
paremmin kaikkea tietoa ja luovuutta, jota on esim. kirjas-
tossa. Ajetaan kirjabussilla kyliin, soitetaan vähän musiik-
kia ja tarjotaan grillimakkaraa ja ollaan avoimia esiin tu-
leviin keskusteluihin. Sanottu ja tehty, kirjastoparlamentti 
lähti kiertueelle!

Vastaanotto oli hyvä kaikilla keskustelupysähdyksillä. 
Korsbäckin ilta jää mieleen siitä, että ilman täytti salamat ja 
jyrinä, mikä ehkä antoi leimansa myös keskustelulle. Mutta 
kun ukkonen meni ohi, aurinko tuli taas esiin, ja ajoimme 
edelleen seuraavalle pysähdykselle siitä huolimatta, että  
kaikki eivät valitettavasti ehtineet esittämään mielipite-
itään.

Kirjastoparlamentin kiertue oli mukana myös Gruvjazz-
illa (kaivosjazz) kaivosalueella. Nostan todella hattua kir-
jaston luovalle henkilökunnalle, joka pienillä resursseilla-
mme keksii ja järjestää niinkin suuren luokan tapahtuman. 
Toivon todellakin, että voimme tehdä tästä vuosittain tois-
tuvan tapahtuman, sillä itse kaivosalue antaa todella ainut-
laatuiset, pohjanmaalaiset puitteet musiikille.

Reippaat yhdistysaktiivimme panivat myös parastaan ja 
heillä oli tarjota kokonainen pyhä kesäteatteria elokuussa. 
Huumorin ja erittäin hienojen musiikkiesitysten myötä 
saimme katsauksen Korsnäsin historiaan. Ilta, jota muistel-
la, kun  syksyn pimeys taas laskeutuu.

Lantdagen (Maaseutupäivät) herätettiin henkiin perin-
teisessä muodossaan, ja  yleisö näytti pitävän siitä kovas-
ti. Kävijöitä oli paljon Pappilanmuseon pihamaalla, ja itse 
käytin tilaisuutta hyväksi ja yritin nähdä  ja oppia, miten 
Korsnäs-röijyn kaunis reunus oikeastaan virkataan. Ei ole 
koskaan liian myöhäistä oppia vähän uutta!

Syksy on 
täällä jälleen

Kun totean, että syksy on täällä jälleen, muistelen 
samalla mennyttä  ihanaa kesää. Olen kiitollinen sii-
tä, että oli mahdollisuus tavata ja seurustella läheisten 
kanssa tavalliseen tapaan ja että kesän aikana oli mo-
nia tapahtumia.

Maailmanperintöpäivänä oli tänä vuonna hyvä tuuri sään 
suhteen, ja saimme ennätysmäärän iloisia kävijöitä, jotka 
halusivat tutustua maailmanperinnön Korsnäsin osaan. 
Moikipään saarella toimintansa aloittaneet yrittäjät saavat 
kiitettävän arvosanan. Oikein hyvä lohikeitto, hyvin raiva-
tut vaellusreitit ja niin hyvä sauna, että en löydä sanoja ku-
vata sitä kokemusta! Voin vain todeta, että kotiin ajettaessa 
ajateltiin, että sinne meidän pitää mennä uudelleen!

Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, saimme lopulta-
kin vihkiä uuden, hienon Lärknäsimme. Juhlallinen päivä 
kauniilla säällä ja iloiset vieraat  antoivat hienot puitteet, 
ja kaunis sisäpiha näytti parhaat puolensa. Teimme par-
haamme, jotta Lärknäsissa asuvat ja me muut saimme 
viihtyisää ohjelmaa.Mielestäni onnistuimme yhdessä 
Lärknäsin henkilökunnan kanssa aivan loistavasti, oli 
melkein niin, että kutsuvieraillemme oli vaikeaa ottaa ja 
lähteä kotimatkalle.

Nyt jo varmaan alatte kyllästyä lukemaan kaikesta men-
neestä, joten sen sijaan käännämme huomion syksyn 
haasteisiin. Viemme kunnanvaltuustolle kuntastrategiaa 
koskevan ehdotuksen syyskuun lopussa. Vuoden 2023 
talousarvion tavoitteet muotoillaan strategian pohjalta. 

Meillä on paljon valmistautumista Korsnäsin kunnan so-
siaalihuollon siirrossa uudelle hyvinvointialueelle 1.1.2023 
lähtien. Samalla kun meidän on myös valmistauduttava 
uusiin tehtäviin, joita kunnalle tulee hyvinvointitehtävien 
muodossa.

Kunnanhalllitus päätti myös viime kokouksessaan osal-
listua selvitykseen  siivous- ja ruokapalveluyhtiön muodo-
stamisesta yhdessä eteläisten naapurikaupungien, Närpiön, 
Kristiinankaupungin ja Kaskisten kanssa. Suunnitelmana 
on saada aikaan ehdotus yhtiön perustamisesta lokakuun 
aikana.

Metsähallitus aloittaa syksylläkin keskusteluteemailtan-
sa eri aiheista, joten olette tervetulleita kahvikupposelle 
ja miettimään  meriperusteisen tuulivoiman suunnitelmia 
Korsnäsin rannikon ulkopuolelle!

Kuten huomaatte, niin tästäkin syksystä tulee vauhdikas,
Christina Båssar, kunnanjohtaja
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Korsnäsin kunnan kotiseuturahasto
Korsnäsin kotiseuturahaston tarkoituksena on 

jakaa vuosittain varoja yhdistyksille/kunnallisille 
yksiköille edellisvuoden tuotosta. Ensimmäisen 
kerran jako tehtiin Korsnäs kommuns Hembygds-
fondista vuonna 2013.

Kunnanhallitus jakoi vuosina 2013-2020 vuosittain 
5.000 euroa testamentissa mainituille saajille. Vuon-
na 2021 jaettiin 10.000 euroa.

Kunnanhallitus päätti 22.8.2022 jakaa 10.000 euroa vu-
oden 2021 tuotosta testamentissa mainituille saajille Koti-
seuturahaston rahastosäännöissä määrätyn jaon mukaan.

Vuoden jako on seuraava:
Lärknäsin vanhainkoti, Korsnäsissa, 2.000 euroa.
Korsnäs Hembygdsförening r.f. (kotiseutuyhdistys) 

1.500 euroa.
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs r.f. (Pappilan-

museon yhdistys) 1.000 euroa.
Idrottsföreningen Fyren r.f. (urheiluseura Fyren) 1.500 

euroa.
Korsnäs fotbollsförening -75 r.f. (Korsnäsin jalkapal-

loseura -75) 1.500 euroa
Korsnäs Mine Center r.f. 1.500 euroa.
Korsnäsin kirjasto 500 euroa.
Partiolaiset, eli Korsnäs scoutkår r.f./(Korsnäsin seura-

kunnan partiolaisten nuorisotyölle ym) 500 euroa.
Myönnetty avustus voidaan maksaa, kun pyydetyt asia-

kirjat on jätetty sisään. Pyydetyt asiakirjat  on jätettävä 
sisään viimeistään 19.8.2022.

Anomus varojen nostosta 
Korsnäsin kunnan kotiseuturahas-
tosta

Korsnäs Fotbollsförening -75 r.f. (jalkapalloseu-
ra -75) jätti huhtikuussa 2022 anomuksen Kosnä-
sin kunnalle, jossa seura toivoo voivansa nostaa 
osan varsinaisen toiminnan pääomasta, nousseid-
en kustannusten takia.

Laaditun testamentin mukaan Jörgen Eriksin jättämät 
varat tulivat Korsnäsin kunnan hallinnoitaviksi, ja tes-
tamentissa esitettyjen toivomusten mukaisesti laadittiin 
Korsnäsin kunnan kotiseuturahaston rahastosäännöt. 
Tuotto jaetaan testamentintekijän toivomuksen mukaan 
yhdistyksille ja laitoksille, Korsnäsissa.

Rahastosäännöissä lukee myös sanatarkasti seuraavaa: 
”Urheiluseura Fyren r.f.:n ja Korsnäs fotbollsförening -75 
r.f.:n osuus (30 % rahastosta) voidaan käyttää kokonaan 
tai osittain kertasuorituksena uudisrakennukseen, mikäli 
Korsnäsin kirkonkylään rakennetaan urheilu- ja palloha-
lli. Mikäli urheilu- ja pallohallin rakentamista Korsnäsin 

kirkonkylään ei voida toteuttaa, varat voidaan käyttää 
seurojen normaaliin toimintaan.”

Kunnanhallitus päätti 22.8.2022 pyytää lausuntoa 
Korsnäsin jalkapalloseuran ja urheiluseura Fyrenin hal-
lituksilta, mikäli ne eivät enää toivo urheilu- ja pallohallia 
rakennettavaksi Korsnäsin kirkonkylään. Kunnanhalli-
tus pyytää myös Kuntaliiton hallintojuristien tulkintaa 
pääoman jakamisesta rahastosta.

Tuki Viexpolle
Osuuskunta Viexpo anoo vuotuista  1.000 €:n 

kunnallista tukea Korsnäsin kunnalta. Kunnalli-
nen rahoitus suunnataan Viexpon toiminnan ke-
hittämiseen ja Korsnäsin kunnan  yritysten kan-
sainvälistymisen edistämiseen.

Korsnäsin kunta kuuluu osuuskuntaan jo aiemmalta, 
mutta ei ole aiemmin osallistunut osuuskunnan 
käyttömenoihin.

Kunnanhallitus myönsi 20.6.2022 Osuuskunta Vi-
expolle vuotuisen käyttöavustuksen vuosille 2022 – 
2024, 1.000 € per vuosi. Toiminta arvioidaan kauden 
jälkeen ennen kuin avustusta voidaan myöntää edel-
leen vuodelle 2025.

Avustus Korsnäs Scoutkårille 
(partiolaiset)

Erillinen lauluryhmä, Free Spirits, on esiintynyt 
kunnassa Jan-Ola Granholmin johdolla. Ryhmän 
jäsenet ovat tai ovat olleet aktiiveja partiossa.Tänä 
kesänä ryhmä tekee yhdessä matkan Latviaan, jota 
matkaa on siirretty useita kertoja pandemian joh-
dosta. Lauluryhmä on esiintynyt viime vuosina 
omasta toimestaan Jan-Ola Granholmin johdolla. 
Ryhmä muodostuu 7 aktiivisesta 12-15 –vuotiaasta 
laulajasta. Kesän matka järjestetään omin toimin. 
Matkaan osallistuu sekä vanhempia että lapset. 
Vanhemmat vastaavat itse kustannuksistaan ja 
kuskit, Jan-Ola Granholm ja Guy Kronqvist, ajavat 
ilman korvausta.

Kunnanhallitus myönsi 20.6.2022 Korsnäsin par-
tiolaisille 500 € avustuksen lauluryhmä Free Spiritin 
Latvian matkaa varten.
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Kunnallisen kiinteistöyhtiön 
perustaminen

Kunnanvaltuusto myönsi varoja  kunnan raken-
nusprojekteista tapahtuviin osakeostoihin. 20.000 
euroa käytettiin Korsnäsin keskustan rivitalora-
kennuksen suunnittelumäärärahaan.Rakennus 
suunnitellaan paikalle, jolla Korsnäsin kurssikes-
kuksen ajalta seisoo vanha oppilaskoti A. Oppi-
laskoti puretaan.

On perustettava kiinteistöyhtiö, joka sitten voi alkaa 
hoitaa hankkeen toteutusta. Kiinteistön omistaa kokonai-
suudessaan yhtiö, jonka Korsnäsin kunta omistaa 
100-prosenttisesti ja joka on kuntakonsernin tytäryhtiö.

Kunnanhallitus päätti 22.8.2022 perustaa kunnallisen 
kiinteistöyhtiön Fab Silverbo ja antoi kunnanjohtajan 
tehtäväksi laatia yhtiölle yhtiöjärjestys ja valttämättömät 
asiakirjat.

Lausunto Legaton  
talousarviosta 2023

Musiikki-instituutti Legatolta tuli lausuntopyyn-
tö koskien vuoden 2023 talousarvioesitystä.

Esillä olevien suunnitelmien mukaan Legaton to-
iminnassa ei ole dramaattisia muutoksia tulevana 
kalenterivuotena. Korsnäsin osalta toteutuneiden 
opetustuntien määrä on ylittänyt budjetoidut tunnit 
viime vuosina.

Tänä vuonna budjetoidaan 420 tuntia. Legaton 
vuoden 2023 talousarvioesitys rakentuu sille, että 
Korsnäsin kunnan opetustuntien määrä on 431 h. 
Legaton opetustunnin kustannus oli 26,61 euroa/h 
vuonna 2020 ja vuonna 2021 se oli 32,08 euroa/h.

Kunnanhallitus hyväksyi 22.8.2022, että Legaton 
vuoden 2023 talousarvioon lasketaan 431 instru-
menttien ja musiikkitiedon opetustuntia Korsnäsin 
kunnan osalta. Kunnanhallitus antoi tämän sitovaksi 
ohjeeksi Korsnäsin kunnan johtokuntaedustajalle.

Hankepäällikön työsuhteen 
pidentäminen

Korsnäsin valtuusto on budjetoinut siihen, että 
kunta toteuttaa omasta toimestaan ”Mahdol-
lisuuksien Korsnäs” –hankkeen kolmen vuoden 
aikana.

Camilla Moliis valittiin Mahdollisuuksien Korsnäs –
hankkeen hankepäälliköksi määräaikaiseen toimeen 
31.12.2022 saakka.

Mahdollisuuksien Korsnäs –hanke on kehittänyt me-
nestyksellisesti Korsnäsin kunnan markkinointia ja 

kehitystä hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeen 
aikana ohjausryhmällä on ollut mahdollisuus hakea 
myös ulkopuolista rahoitusta asioiden kehittämiseen. 
Ulkopuolista rahoitusta saatiin vapaa-ajan alueiden kehit-
tämiseen  alihankkeen Enter Korsnäs Mind(e) puitteissa 
ja yhteiseen digitalisointihankkeeseen, jonka puitteissa 
on voitu rahoittaa ja kehittää kuntasovellusta.

Koronarajoitusten vuoksi ja sen vuoksi, että hanketyö-
suhde voitiin aloittaa ensimmäisenä hankevuonna 2020 
niin myöhään,  ohjausryhmä toivoo nyt, että hanketyö-
suhdetta voitaisiin pidentää vuodella.

Kunnanhallitus pidensi 20.6.2022 hankepäällikön 
määräaikaista työsuhdetta ajalle 1.1.2023 – 31.12.2023.

Varhaiskasvatuksen opettajat
Varhaiskasvatuksessa on ollut avoinna kolme 

varhaiskasvatuksen opettajan tointa, ensisijaisena 
sijoituspaikkana Kottebon päiväkoti. Sijoituspaik-
ka voidaan tarvittaessa muuttaa sivistyslautakun-
nan varhaiskasvatustoimen puitteissa.

Avoimet toimet houkutteli neljä hakijaa, joista yksi 
henkilö veti takaisin hakemuksensa. Kolme saapunutta 
hakemusta on pätevien henkilöiden hakemuksia ja ovat 
jo Kottebon päivähoitotoimessa. Ennen sivistyslautakun-
nan kokousta vielä yksi hakija veti takaisin hakemuksen-
sa, koska hän oli saanut muun työn.

Sivistyslautakunta päätti 10.5.2022 valita Camilla 
Rosendahlin ja Linette Ekin varsinaisiin toimiin en-
sisijaisena sijoituspaikkana Kottebon päiväkoti, 1.8.2022 
lähtien.

Aktion Österbotten
Aktion Österbotten r.f:llä on monta paikallista 

kehitysohjelmaa Pohjanmaalla Euroopan unionin 
rahoituksen turvin vuodesta 1997 lähtien. Vuosi-
na 2014 – 2020 olimme mukana neljännellä ohjel-
makaudella, rahoituksen jatkuttua vuosien 2021 
-2022 ylimenokaudella.

Hakemus tulevalle rakennerahastokaudelle tapahtuu 
kahdessa vaiheessa. Aktion Österbotten sai feedbackiä 
maa- ja metsätalousministeriöltä 30.11.2021. Valinta-
ryhmä luokitteli hakemukset liikennevalomallin mukaan, 
jossa 70 % hakemuksista sai vihreää valoa (kokonaisuute-
na hyvä hakemus). Aktion Österbotten sai vihreää valoa 
ja voi jatkaa tulevien, paikallisten kehitysstrategioiden 
muotoilua vuosille 2023 – 2027.

Jotta koko rannikkokaistan kattavat strategiat 
näyttäisivät selvästi Pohjanmaan monipuolisuuden, niin 
Aktion Österbotten varaa mahdollisuuden tuoda esiin 
paikalliset prioriteetit kyseessä olevalla talousalueella.
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Korsnäsin kunnalla on nyt mahdollisuus ehdottaa sel-
laiset oman alueen paikalliset ensisijaishankkeet.

Kunnanhallitus ilmoitti 20.6.2022 seuraavat paikalliset 
ensisijaishankkeet Korsnäsin kunnan osalta:

• Tieverkkoa ja tarvittavaa infrastruktuuria pi-
tää vahvistaa maaseudun liikenneyhteyksien 
ylläpitämiseksi

• Eri asumismuotoja kehitetään,
• Yritteliäisyyden ja mikroyritteliäisyyden edistä-

minen,
• Tukea yhteistyölle ja yhteistyöverkon kehittä-

miselle.

Bräckskäretin asemakaava
Bräckskäretin asemakaavaluonnos on valmis 

ja asetetaan nähtäväksi. Asianomaisilta virano-
maisilta pyydetään lausuntopyyntö. Osanoton 
ja arvioinnin ohjelma oli nähtävillä ajalla 1.11. – 
30.11.2021.

Asemakaavoituksen päätarkoitus on vastata alueen 
vakituisen asumisen kysynnän kasvuun. Bräckskäretin 
alueella on useita tontteja, joiden käyttötarkoitusta on 
muutettu vapaa-ajan asumisesta vakituiseen asumiseen. 
Alueella mielenkiinto vakituiseen asumiseen on kokonai-
suutena kasvanut ja useampi tontinomistaja toivoo, että 
heidänkin tonttiensa käyttötarkoitusta voitaisiin muut-
taa. Sopivinta olisi selvittää koko vakituisen asumisen 
alue kokonaisuutena muuttamalla kaavaa kunnalliseksi 
asemakaavaksi.  Tonttien rakennusoikeutta korotettai-
siin vastaamaan muita kunnallisia tontteja. Tonttien lu-
kumäärä pysyy muuttumattomana.

Kaavoitusalue on n. 20 ha suuruinen rantayleiskaavoitet-
tu alue Bräckskäretin pohjoiskärjessä, Moikipäässä, ja 
muodostuu 16 vapaa-ajan asunnon tontista. Alue on 
lähellä lauttapaikkaa Bräckskäret – Bergö, noin 10 km 
Moikipään kyläkeskuksesta ja n. 20 km Korsnäsin kes-
kustasta. Lähiympäristössä on etupäässä vapaa-ajan asun-
toja, metsäalueita, teitä ja meri, joka ympäröi saarta. Alue 
käsittää vahvistetun rantakaavan ajalta 17.10.1983.

Kaavamuutosaloitteen teki useat yksityishenkilöt, jotka 
haluavat muuttaa vapaa-ajan tontit vakituisen asumisen 
tonteiksi. 13 alueen 16 tontista on rakennettuja. Maa-alue 
on yksityisomistuksessa.

Kunnanhallitus päätti 20.6.2022 asettaa nähtäväksi 
Bräckskäretin asemakaavaluonnoksen ja pyytää lausun-
toja asianomaisilta viranomaisilta teknisen lautakunnan 
ehdotuksen mukaisesti.

Tavastlandin asemakaava
1.7.2021 kunnanvaltuusto osti kunnalle Moi-

kipäästä 15,5 ha maa-alueen Enberg 280-
405-6-96. Syksyn 2021 talousarviossa pantiin 
käyttötalousarvioon määräraha asemakaavan 
laatimiseksi alueen asunnoille. Vuodelle 2022 on 
18.600 € ja suunnitteluvuodelle 2023 on 10.600 €, 
ts. yhteensä 29.200 €. 15,5 ha suuruisesta alueesta 
n. 10 ha sopii asemakaavoitettavaksi.

Kunnanhallitus päätti 20.6.2022 aloittaa Tavastlandin 
asemakaavan laatimisen teknisen lautakunnan ehdotuk-
sen mukaisesti. Kunnanhallitus päätti myös, että kaavoi-
tuskonsultiksi valitaan Ramboll teknisen lautakunnan eh-
dotuksen mukaisesti.

 Poikkeuslupa
Timo Kivioja anoi poikkeuslupaa tarkoitukse-

naan rakentaa yhteensä 230 m2:n omakotitalo ja 
talousrakennus kiinteistölle Strömgrund 280-405-
3-108, Moikipään kylän vahvistetulle rantayleis-
kaavalle.

Tekninen lautakunta ehdotti kunnanhallitukselle poik-
keusluvan myöntämistä. Lautakunta totesi, että rakennu-
spaikka täyttää vaatimukset vapaa-ajan asunnon/-tontin 
muuttamisesta vakituiseksii asumiseksi.  Rakennukset 
voidaan liittää Molpe vattenin vesijohtoverkkoon ja jäteve-
si johdetaan hyväksyttyyn järjestelmään.

Kunnanhallitus myönsi 20.6.2022 poikkeusluvan 
teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti. Asunnolle 
ja talousrakennukselle on haettava rakennuslupa. Päätök-
sen voimassaoloaika on 2 vuotta, jona aikana on haettava 
rakennuslupaa valvontalautakunnalta. Päätös annetaan 
tiedoksi ELY-keskukselle.

Poikkeuslupa
André Ahlbäck anoi poikkeuslupaa tarkoitukse-

naan rakentaa omakotitalo kiinteistölle Vik 280-
405-8-120, Moikipään kylään, vahvistetulle ran-
tayleiskaavalle.

Tekninen lautakunta ehdotti kunnanhallitukselle, että 
poikkeus voidaan myöntää. Lautakunta toteaa, että rak-
ennuspaikka täyttää vaatimukset vapaa-ajan asunno-
n/-tontin muuttamisesta vakituiseksi asumiseksi. Raken-
nus voidaan liittää Molpe vattenin vesijohtoverkkoon ja 
jätevesi johdetaan hyväksyttyyn järjestelmään.

Kunnanhallitus myönsi 20.6.2022 poikkeusluvan 
teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti. Asunnolle 
on haettava rakennuslupa. Päätöksen voimassaolo aika on 
2 vuotta, jona aikana rakennuslupa on haettava valvonta-
lautakunnalta. Päätös annetaan tiedoksi ELY-keskukselle. 
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Poikkeuslupa
Kerstin ja Martin Palmqvist anovat poikkeuslu-

paa tarkoituksenaan muuttaa nykyinen vapaa-ajan 
asunto yhteensä n. 70 m2:n vakituiseksi asunnoksi 
kiinteistöllä Lågholm 280-405-3-54, Moikipään 
kylässä, vahvistetulla rantayleiskaavalla.

Tekninen lautakunta ehdotti kunnanhallitukselle, että 
poikkeus voidaan myöntää. Lautakunta totesi, että rak-
ennuspaikka täyttää vaatimukset vapaa-ajan asunno-
n/-tontin muuttamisesta vakituiseksi asumiseksi. Rak-
ennus voidaan liittää Molpe vattenin (Moikipään vesi) 
vesijohtoverkkoon ja jätevesi johdetaan suljetun järjest-
elmän kautta.

Kunnanhallitus myönsi poikkeusluvan 20.6.2022 
teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti. Asunnolle 
ja talousrakennukselle on haettava rakennuslupa. Päätök-
sen voimassaoloaika on 2 vuotta, jona aikana on haettava 
rakennuslupa valvontalautakunnalta. Päätös annetaan tie-
doksi ELY-keskukselle.

Poikkeuslupa
Samuel Eklund ja Emma Westerlund anovat 

poikkeuslupaa vapaa-ajan asunnon rakentami-
seen Utterstenarnan kiinteistölle Nord RN:o 5:69, 
Harrströmiin. Hakemus käsittää vapaa-ajan talon 
ja saunarakennuksen rakentamisen kiinteistölle 
Nord RN:o 5:69, joka sijaitsee Utterstenarna-saa-
rella, Harrströmissä. Hakemuksen mukaan sijoi-
tus poikkeaa rantayleiskaavasta.

Tekninen lautakunta ehdotti kunnanhallitukselle, että 
poikkeus voidaan myöntää.

Kunnanhallitus myönsi 20.6.2022 poikkeusluvan 
teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti. Päätöksen 
voimassaoloaika on 2 vuotta, jona aikana on haettava rak-
ennuslupaa valvontalautakunnalta. Päätös annetaan tie-
doksi ELY-keskukselle.

 

Pakolaisvastaanoton  
kuntasopimus

Kevään aikana ministeriöt valmistivat sopimuk-
sen, joka tekee mahdolliseksi  ilman vastaanotto-
keskusta oleville kunnille saada korvaus pakolais-
ten vastaanoton kustannuksista.

Kuntamallin tarkoituksena on, että niiden hen-
kilöiden, jotka hakevat ja saavat tilapäistä suojelua, 
on mahdollista asua siellä, minne he ovat asettuneet, 
kun ovat saapuneet Suomeen. Kysymys on pikaisesta 
ja tilapäisestä ratkaisusta, mikä tarkoittaa, että kunta 
tuottaa majoitus- ja ohjauspalveluja sijoituspaikkaan 
ja niille henkilöille, jotka saavat tilapäistä suojelua.

Kuntamalli viedään läpi hyvänä yhteistyönä maa-
hanmuuttoviraston, sijoituspaikkojen ja kuntien ke-
sken.

Korsnäsin kunta keskusteli sopimuksesta Migrin ja 
Punaisen Ristin Kristiinankaupungin yksikön kanssa 
21.6.2022.

Kunnanhallitus hyväksyi 20.6.2022, että kuntam-
allista laaditaan sopimus Korsnäsin kunnan osalta. 
Hallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja sosiaalipääl-
likön allekirjoittamaan sopimuksen Korsnäsin kun-
nan puolesta.
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