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Budgeten för år 2022 uppgjordes ifjol som en minus-
budget, men med en viss ljusglimt i form av kommuna-
la skatteintäkter som visade på en försiktig förhöjning. 
Innevarande år ser till dags dato ut att bli betydligt bättre 
än vi kunde tänka oss hösten 2021 och därför har kom-
munfullmäktige också justerat budgeten till det bättre här 
under hösten 2022. Det ser ut som om vi kommer att göra 
ett efterlängtat överskott redan i år och det känns bra efter 
våra år av underskott. Dessutom har vi klarat av både ex-
tra avskrivningar på Lärknäs liksom de stora investering-
arna som projektet innebar. Vi kan då gå in för den första 
budgeten i social- och hälsovårdsreformens tidevarv med 
en stadig ekonomisk grund. 

Med detta sagt så vill jag också ändå poängtera att vi 
också befinner oss i ett mycket osäkert tidevarv då det 
gäller det allmänna ekonomiska läget och det geopolitiska 
världsläget. Vi har saker som påverkar oss mycket i form 
av räntehöjningar, inflation och allmänna kostnadsök-
ningar på många olika sektorer. Våra kommuninvånare 
drabbas på samma sätt och vintern 2022-2023 kan ännu 
ge oss nya överraskningar som vi inte har kunnat beakta 
på förhand. 

Förslaget till budget för år 2023 och ekonomiplan 2024 
– 2025 är också en starkare budget än på länge. Vi har fått 
preliminära prognoser för skatteintäkterna och statsan-
delarna som ser mycket fina ut. Men eftersom vi samti-
digt vet att det kan komma omfattande permitteringar 
inom olika näringar och eventuellt också näringar som 
inte klarar av de stora kostnadsökningarna, så valde kom-
munstyrelsen att föreslå en mer försiktig linje. 

Från och med 2023 kommer hela social- och hälsovår-
den att överföras till det statliga välfärdsområdet. Det be-
tyder i sin tur betydliga omstruktureringar i den kommu-
nala budgeten. Alla kostnader för social- och hälsovården 
samt specialsjukvården överförs till staten, men samtidigt 
dras en kalkylmässig post bort från kommunernas in-
komstskatter liksom en del av statsandelarna.  Nu är det 
upp till välfärdsområdet att ta hand om hela social- och 

hälsovården för Österbottens invånare och vi hopp-
as att de lyckas väl med sitt uppdrag!

Korsnäs kommuns  
budget 2023 och 
ekonomiplan 2024-2025

Korsnäs kommunfullmäktige behandlar kommunstyrelsens 
förslag till budget och ekonomiplan på sitt möte 8.12.2022. Så 
ledaren är skriven på basen av kommunstyrelsens förslag till 
fullmäktige och som ni säkert alla vet så är det fullmäktige som 
har det slutliga avgörandet i sina händer.

Social- och hälsovårdsreformen innebär att Korsnäs 
kommuns kostnader för sektorn faller bort och i siffror 
så är kommunens kostnader i budgetförslaget för år 2023 
minskade med ca 9 miljoner och skatter och statsandelar 
minskade med ca 8 miljoner, jämfört med budgeten 2022. 
Men det här är siffror som korrigeras fram till 2024 då 
bokslutssiffrorna för 2022 och 2021 är slutligt fastställda. 

Budgetförslaget 2023
I budgetförslaget räknar vi med totala verksamhetsin-

komster om 3,4 (3,6) miljoner euro och med totala verk-
samhetsutgifter om 9,0 (18,0) miljoner och ett nettore-
sultat från verksamheten om dryga 5,6 (14,4) miljoner. 
Jämför vi siffrorna med budgetsiffrorna för 2022, som 
finns inom parentes så ser vi att inkomsterna inte mins-
kar lika mycket om kostnaderna. Det kan delvis förklaras 
med att vi får ökade hyresinkomster från välfärdsområdet 
för våra fastigheter åtminstone under åren 2023 – 2025 
samt att vi har ett flertal projekt inom olika sektorer som 
ger finansieringsinkomster utifrån också.

Då det gäller den verksamheten som lämnar kvar i 
kommunen så har vi räknat ca 2,5 % ökning på löneutgif-
terna från lönerna 2022. 

Finansieringen
Skatteinkomsternas utveckling

€   2018  2019  2020  2021 BU 2022 BU 2023
Kommunalskatt  5 066 t€  5 472 t€ 5 300 t€ 6 189 t€ 6 263 t€ 3 081 t€
Samfundsskatt 852 t€ 717 t€ 648 t€ 883 t€ 634 t€ 562 t€
Fastighetsskatt     730 t€ 728 t€ 658 t€ 718 t€ 755 t€ 767 t€
Totalt                  6 638 t€ 6 917 t€ 6 606 t€ 7 790 t€ 7 652 t€ 4 410 t€

Som ni ser ur siffrorna ovan så har vi haft lite rytmstör-
ningar i systemet för skatteredovisningarna till kommu-
nerna. Det visar sig i en mindre skatteinkomst i bokslutet 
2018 och 2020, men korrigerades till bokslutet 2021. Skat-
teintäkterna för Korsnäs kommun 2022 kommer troligen 
också att bli större än budgeterat men här är inte dessa 
budgetändringar beaktade utan det är den ursprungliga 
skattebudgeten som syns i BU 2022 kolumnen.
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Ansvarig utgivare: Christina Båssar
Redaktionsråd: Sven-Erik Bernas, Anna-Lena 
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Framställning: Kenth Nedergård
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Översättningar: Kielipalvelu Linguatum/Arja Grönvik
Pärmbild: Marina Holtlund
Tryckeri: Waasa Graphics Ab

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

 Svartvitt Färg

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

Allmännyttiga föreningar och ideella 
samfund får en rabatt på 50 % på ovan-
stående priser för annonser som gäller 
kommersiella evenemang och motsva-
rande arrangemang.
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Statsandelssystemet ändras radikalt inför 2023 och 
statsandelarna som beräknas för social- och hälsovård 
överförs direkt till välfärdsområdena. De statsandelar 
som kommunerna erhåller från 2023 och framåt är finan-
siering för kommunernas barn och unga samt för Korsnäs 
del även en stor del skattekompletteringar och ersättning-
ar för systemändringar. Totalt får Korsnäs kommun ca 5 
miljoner mindre i statsandelar år 2023 jämfört med 2022. 

Investeringarna
När det gäller investeringarna i budgeten för år 2023 

så kan vi inte tala om stora investeringar. Det är närmast 
fråga om att avsluta kommungårdens byggprojekt och att 
planera inför kommande större projekt. Samt att komma 
vidare med byggande av bostäder i kommunen.

Totalt har vi en investeringsbudget för år 2023 om 519 
000 euro i utgifter och inga bidragsinkomster. Investe-
ringarna är betydligt mindre än avskrivningarna och det 
borde ge oss möjlighet att an efter, minska på skuldbör-
dan. 

Skuldsättningen
Eftersom kommunens årsbidrag räcker till för att finan-

siera både avskrivningarna och investeringarnas nettout-
gifter så behövs inte egentligen upptagning av nya lån. 
Men i takt med att räntorna höjs för alla krediter så kom-
mer ARAs räntestödslån i nya dager och utgör ett mycket 
säkrare alternativ än tex kommuncertifikaten just nu. I 
Budgeten planeras således att öka den långsiktiga kredi-
ten med upptagande av större andel av ARAs räntestöds-
lån och en minskning av användningen av kommuncerti-
fikaten och andra dyrare krediter.

För 2023 planeras en upptagning av nya kortfristiga 
krediter om 500 000 euro, medan man beräknas amorte-
ra 143 700 euro. Samtidigt budgeteras med ökning av de 
långfristiga krediterna med 500 000 euro. Det betyder att 
kommunens skuldsättning kommer att uppgå, inklusive 
interna lån, till 7 203 000 euro och det betyder en skuld-
sättning om ca. 3514 euro per invånare.  

Målsättningen för Korsnäs kommun är att vi ska vara en 
trygg och familjevänlig kommun med en välmående be-
folkning och ett ökat antal arbetsplatser. Vi kommer att se 
stora förändringar under de kommande åren då det gäller 
den service som vi har varit vana att få från kommunen, 
när nu en stor del överförs till andra upprätthållare. Vår 
förhoppning är att vi kan bibehålla den goda servicenivån 
även framledes och att vi kan ha ett gott liv i Korsnäs.

Jag vill även rikta att stort tack till alla duktiga Korsnäs-
bor som så föredömligt sett till att vi under året som gått 
har kunnat ha en framgångsrik och företagsam kommun. 
Ett stort tack även till kommunens personal för ett fortsatt 
gott arbete på alla håll och vi önskar all lycka till den del 
av personalen som nu vid årsskiftet övergår till Välfärds-
området.

Korsnäs kommuns hela personal önskar Er 
kommuninvånare

En Fridfull Jul och Ett Gott Nytt År

Christina Båssar

Kommundirektör
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Årets företagare Jan-Erik Westerlund från Westfix 
tillsammans med kommundirektör Christina Båssar 
och Göran Östberg från Korsnäs företagare rf.

Pontus Westerlund på Transport Kenneth Wester-
lund kb o Westerlunds Flis o Transport Ab tillsam-
mans med kommundirektör Christina Båssar och 
Göran Östberg från Korsnäs företagare rf.

ÅRETS FÖRETAG 2021
Företaget Westfix Korsnäs Bil- & Båtinredning är 

årets företag 2021 i Korsnäs.
Motiveringen är att företagaren Jan-Erik Wester-

lund satsat och utvecklat sitt företag sedan 2000 inom 
en mycket speciell bransch med ett gediget special-
hantverk. Företaget har ständigt utvecklats och har 
kunder både nationellt och internationellt som gett 
stor synlighet för Korsnäs. Jan-Erik har även satsat 
på en webshop numera och aktivt marknadsför sig på 
mässor, sociala medier och andra kanaler.

Företaget sysselsätter även andra entreprenörer i 
kommunen.

Årets företagarpris går till 
Westfix, eller Korsnäs Bil & Bå-
tinredning, som företaget egent-
ligen heter. Företaget grundades 
av Jan-Erik Westerlund år 2000 
efter att han återvänt från Sveri-
ge med nya kunskaper i bagaget.  

Marknadsföringsnamnet West-
fix kom till i mitten av 2000-talet, 
efter att jag börjat utvidga mark-
naden till övriga Finland och ut-
landet, erinrar Jan-Erik under en 
pratstund i företagets kafferum.

- ”Korsnäs Bil- och båtinredning 
Korsnäsin auto- ja veneverhoomo” 
var otympligt att säga i telefon hela 
tiden och ingen förstod egentligen 
vad jag sagt när jag kom till slut. 
Å och Ä-prickarna var jobbiga 
när jag började med importaffä-
rer från USA. Då registrerade jag 

Årets företag i Korsnäs – Westfix
brandet Westfix och det är det jag 
använder nuförtiden.

Företagets historia börjar egent-
ligen med att Taklaxsonen Jan- 
Erik alltid gillat amerikanska bi-
lar och bestämt sig för att jobba 
loss en egen amerikanare i Sveri-
ge. Han flyttade till Sverige 1987 
med flickvännen för att arbeta ett 
år och köpa sin drömbil. Bilen, en 
Dodge Challenger Cabriolet från 
1970, köpte han efter ett halvår, 
men det tog hela 14 år innan han 
återvände till Korsnäs. 

De första åren körde han sop-
bil. Efter några blev det aktuellt 
att byta sufflett på den cabriolet 
han köpt och tog kontakt med en 
firma, som sysslade med sådant i 
Stockholm. Den typen av arbete 
lockade mer än chaufförsyrket, 

ÅRETS UNGA FÖRETAGARE
Korsnäs Företagare r.f. utsåg Pontus Westerlund 

till årets unga företagare 2021 i Korsnäs.
Pontus tog över företagen Transport Kenneth Wes-

terlund kb och Westerlunds Flis och Transport Ab då 
fadern plötsligt gick bort i en sjukdomsattack. Han 
har som VD i båda i båda företagen drivit dem vidare 
och satsat på nya fordon och maskiner samtidigt som 
han har anställt flera medarbetare till i företagen. 

Pontus är ett exempel på en duktig och driftig ung 
företagare som verkligen vågar satsa och utveckla två 
företag på landsbygden och skapar jobb åt många an-
dra personer i kommunen och regionen.

Jan-Erik Westerdahl med sin pris-
tavla i kontoret på Silverbergsvä-
gen i Korsnäs.
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han frågade om arbetsmöjligheter, 
fick jobb och stannade kvar i drygt 
10 år. I Sverige jobbade han främst 
med att tillverka och montera båt-
kapell.

Återvände till Korsnäs
Familjen växte och så småning-

om beslöt sig familjen för att åter-
vända till Korsnäs och Finland.

- Vi ville att barnen skulle växa 
upp i en trygg omgivning med 
nära och kära omkring, förklarar 
Jan-Erik.

Han gick en företagarkurs och 
startade företaget samtidigt. Det 
var ett stort steg att ta, för verk-
samheten är väldigt nischad och 
kunderna fanns över hela landet. 
Det finska språket var i sig ytterli-
gare en utmaning.

- Jag visste inget om branschen 
i Finland och språket var en stor 
utmaning, eftersom jag aldrig be-
hövt finska tidigare i mitt liv, men-
ar han.

- Men det gäller bara att börja 
våga tala. I dag är finskan inget 
problem och jag talar egentligen 
mer finska än jag kan.

Båtar och bilar
Verksamheten är idag uppdelad 

i tre delar: båtkapell, suffletter, tak 
och inredning åt bilar samt under-

leveransarbeten åt Botnia Marin. 
Dessutom har han öppnat en ny 
webshop på sin hemsida i höst, och 
säljer biltillbehör och -utrustning 
både i Finland och utomlands. 

Arbete har det funnits ända se-
dan han återvände till Finland, 
men arbetsplatsen har flyttat om-
kring i kyrkbyn. Den första lokalen 
fanns i källaren och på bakgården 
vid fd handelslaget. Sedan köpte 
familjen ett större hus med tillhö-
rande uthus i kyrkbyn – Ruskmans 
resandehem. Sedan fem år tillbaks 
finns han i KKCs utrymmen och 
disponerar över många olika rum; 
en verkstad, ett syrum, ett rum för 
tillskärning och tvätt samt sociala 
utrymmen. 

Jan-Erik arbetar i huvudsak en-
sam i sitt företag, men har flera 
samarbetsparter, som jobbar sida 
vid sida i verkstaden. Speciellt un-
der vårar och somrar finns behov 
av extra personal, för då ska alla 
båtar och bilar plötsligt fixas. 

- Speciellt coronaåren gjorde att 
folk satsade mer på sin egendom 
och såväl båtar som bilar fixades 
upp. När vi nu går mot hårdare 
tider, kommer intresset för att re-
parera bilar och båtar att växa. Det 
är trots allt billigare att reparera än 
att köpa nytt, menar han.

Att arbeta utgående från Korsnäs 

går hur bra som helst. Jan-Erik 
åker ut till kunderna, mäter och 
servar och åker sedan hem till 
Korsnäs för att sy och färdigställa 
arbetena. 

Han är glad för utmärkelsen som 
årets företagare och hoppas att det 
ska leda till mer jobb. Han har fle-
ra barn, som nog hoppat in och 
hjälpt till i företaget, men ännu vet 
han inte om någon är beredd att ta 
över verksamheten efter honom. 
Det får framtiden utvisa. Men ar-
bete finns och genom träget arbe-
te har kunderna börjat förstå vart 
de ska vända sig om de behöver 
skräddarsydda båtkapell, biltak el-
ler ny inredning.

Text och foto: Kenth Nedergård

Jan-Erik vid ett specialprojekt, 
som är under arbete åt en kund. 

Den specialdesignade raggar-
bilen är ett familjeprojekt, som 
väcker mycket uppmärksamhet 
när den åker ut på vägarna.
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Korsnäs företagares pris till 
årets unga företagare 2021 går 
till Pontus Westerlund, som se-
dan två år tillbaka driver två fö-
retag inom transportbranschen: 
Transport Kennet Westerlund 
Kb och Westerlunds Flis O 
Transport Ab. 

Pontus Westerlund hade arbetat i 
pappa Kennets företag sedan 2010. 
Det fanns säkert i tankarna att han 
skulle ta över verksamheten nå-
gon gång i framtiden, men redan 
årsskiftet 2020-21 blev det verklig-
het. Helt oväntat och plötsligt dog 
Kennet i en hjärtattack och Pontus 
fick snabbt ta beslutet att fortsät-
ta verksamheten. Från att tidigare 
bara kört lastbil och grävmaskin 
fick han nu börja sätta sig in i allt 
som företagandet innebär. 

Företagen hade etablerad verk-
samhet sedan tidigare och tack 
vare att Pontus arbetat i företaget, 
hade han en uppfattning om vad 
det gällde.

- Det var tufft och oväntat att sät-
ta sig in i hur allt fungerar. Att dri-
va företag innebär mer planering 
och ansvar för att verksamheten 
rullar på, menar han.

- Tack och lov har det hela tiden 
funnits arbete att utföra. Vi har 
inte behövt jaga nya kunder. Kun-
derna hittar till oss.

De olika verksamheterna kom-
pletterar varandra, så att huvud-
säsongerna infaller under olika 
tider. Sommartid är det mycket 
jordbyggnad och grustransporter, 
medan energi- och flishantering 
sker oftast under halvåret.

Transporter i alla former
Transporter och flishantering 

är det som Westerlunds företag i 
huvudsak sysslar med, närmare 
bestämt transport av styckegods, 
grustransport och -försäljning, 
vintervägunderhåll, jordbygg-

nads- och rivningsarbeten. Inom 
flishanteringen sköter företaget 
allt från flisning till transport av 
färdig flis till kunden. 

Företagens bilar rör sig mellan 
Björneborg i söder Seinäjoki i ös-
ter och Karleby i norr. En lastbil 
kör även gods på utlandstrafik. 
Just nu sysselsätter företagen sex 
personer förutom Pontus själv. 
Även brodern Robin finns med i 
verksamheten, men endast som 
chaufför. 

Årets unga företagare i Korsnäs
De senaste åren har varit präg-

lade av kostnadsökningar och 
osäkerhet, men trots allt tror nog 
Pontus på framtiden. Nyligen le-
vererades den nyaste lastbilen, 
som beställdes hösten 2021 före 
osäkerheterna började. Flishante-
ringen växer i och med energikri-
sen. Gods- och grustransporterna 
fortsätter som förr.

Pontus Westerlund tackar för ut-
märkelsen och siktar framåt.

Text och foto: Kenth Nedergård

Årets unga företagare Pontus Westerlund framför den lastbil han van-
ligtvis kör när han sköter vägunderhållet på regionens vägar.
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Kommunfullmäktige godkän-
de 14.11.2022 att en bonus på 200 
euro per heltidsanställd betalas 
ut till kommunens personal. 

Bakgrunden till utbetalning-
en ligger i att välfärdsområdet i 
Österbotten planerar utbetala en 
engångssumma till personalen i 
december. Bonussumman skulle 
vara 200 euro per heltidsanställd. 
Korsnäs kommun har inte över-
fört sin socialvårdspersonal till 
välfärdsområdet än utan kommu-
nens personal övergår med den 
gällande lagstiftningen från och 
med 1.1.2023. Det här ställer kom-
munens personal i en sämre situ-
ation än de som redan överförts 
till välfärdsområdet trots att det 

Bonus till kommunens personal

arbete som utförs redan nu anpas-
sas till den nya omställningen som 
kommer till 2023. Korsnäs kom-
mun i sin tur behöver behandla 
sin personal jämlikt och det bety-
der att en eventuell bonus borde 
utbetalas åt hela kommunens per-
sonal om man vill belöna kommu-
nens personal. I Korsnäs finns ca 
120 personer anställda, beräknat i 
heltidsanställda årsverken.

Lönekommittén har föreslagit att 
en bonus om 200 € per heltidsan-
ställd betalas ut enligt de kriterier 
som använts för tidigare extra lö-
nepotter. För att erhålla bonus bör 
personen vara anställd i kommu-
nen då utbetalningen av tillägget 
verkställs (december 2022). För 
deltidsanställda betalas beloppet 
enligt anställningsprocent i okto-
ber 2022.

Den totala kostnaden beräknas 
uppgå till cirka 30.000 euro. Sum-
man finansieras genom slopande 
av den årliga personalfesten och 
genom den ökning av statsande-
larna, som kommunen fick besked 
om hösten 2022. 

Tekniska nämnden har upp-
gjort en plan för energibesparing 
i kommunens fastigheter inkom-
mande vinter. Energikostnader-
na är höga och det finns en risk 
för elbrist inkommande vinter. 
En del av inbesparingsåtgärder-
na är utförda och en del ska ännu 
göras.

Energibesparingsplanen god-
kändes i tekniska nämnden 
1.11.2022.

I planen ingår bland annat att
• Bostäder med direkt el – 

luftvärmepumpar installa-
tion fr.o.m. november 2022

• Vägbelysningstiderna juste-
ras och förkortas

• Temperaturen justeras nedåt 
i servicehusen vid idrotts-
områdena (15°C-18°C)

• Vid Waterloo släcks utebe-
lysningen och en luftvärme-
pump installeras

• Lamporna vid Molpe skid-
spår släcks själva efter en viss 
tid (är så redan nu)

• Värmen till barack sätts på 
först vid minusgrader och 
rinken är isbelagd (är så re-
dan nu)

• I Buketten optimeras berg-
värmen och nya dörrar in-
stalleras

• I gruvans f.d. matsals- och 
kontorsbyggnad installeras 
nya termostater

• Temperaturen sänks i gam-
la kommungården efter flytt 
och värmen tas av genast när 
byggnaden är tömd

• Ventilationen stängs nattetid 
/ halv fart i biblioteket (är så 
redan nu)

• Luftvärmepumpen i Kors-
bäck skola justeras

• Utebelysningen släcks nat-
tetid och ventilationen sätts 
ner eller stängs av i skolfast-
igheterna Kyrkoby, Taklax, 
Molpe och Harrström samt 
Kottebo och Molpe daghem

Energibesparing i kommunens fastigheter Förkortade tider för 
vägbelysning

Med tanke på rådande elpriser 
kommer vägbelysningstiderna 
att förkortas jämfört med tidiga-
re år. 

I investeringsbudgeten finns 
även sanering av vägbelysning in-
satt. Byten till ledarmaturer leder 
på sikt till energiinbesparing.

Tekniska nämnden beslutade att 
förkorta belysningstiden fr.o.m 
1.12.2022 enligt följande:

Strandvägen
Måndag-torsdag 6:45 – 22:15
Fredag 6:45 – 23:15
Lördag 8:00 – 23:15
Söndag 8:00 – 22:15
Övriga vägar
Måndag-torsdag 7:30 – 21:30
Fredag 7:30 – 23:00
Lördag endast kvällstid till 23:00
Söndag endast kvällstid till 21:30

Belysningen tänds på morgonen 
vid angivet klockslag och släcks 
dagtid enligt ljusläget. På kvällen 
tänds belysningen vid skym-
ningen och släcks vid angivet 
klockslag.
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år 2023

Enligt kommunallagen ska 
fullmäktige senast i samband 
med att budgeten godkänns fatta 
beslut om kommunens inkomst-
skattesats. 

Detta år får fullmäktige dock 
inte själv bestämma om inkomst-
skattesatsens storlek, utan storle-
ken bestäms i lagen om genom-
förande av reformen av social- och 
hälsovården. Enligt den lagen ska 
kommunfullmäktige bestämma 
inkomstskattesatsen för 2023 som 
inkomstskattesatsen för år 2022 
minskad med 12,64 procentenhe-
ter. Korsnäs kommuns inkomst-
skattesats år 2022 är 22,00 %, vil-
ket betyder att skattesatsen för år 
2023 blir 9,36 %.

Fullmäktige fastställde 
14.11.2022 kommunens inkomst-
skattesats för år 2023 till 9,36 %.

Oförändrad  
fastighetsskatt

Kommunfullmäktige fastställ-
de 14.11.2022 fastighetsskatte-
satserna för år 2023. Fastighets-
skatterna höjdes senast inför år 
2022, så nu beslutades inte om 
några höjningar.

En justering av fastighetsskatter-
na på 0,05% ger kommunen ca 50 
000 euro i mera fastighetsskattein-
täkter. Korsnäs kommun erhåller 
sammanlagt cirka 800 000 euro i 
fastighetsskatt år 2022.

Fastighetsskatteprocentsatserna 
för år 2023:

• allmän fastighetsskatt 1,00 % 
• byggnader för stadigvarande 

boende 0,55 %
• övriga bostadsbyggnader 

1,35 %
• allmännyttiga samfund 0 %
• kraftverksbyggnader och 

-konstruktioner 3,10 %

Oförändrade  
båtplatshyror år 2023

Tekniska nämnden beslutade 
1.11.2022 att båtplatshyrorna 
inte justeras inför 2023.

Följande båtplatshyror gäller för 
år 2023:

• normal plats 100 €
• plats > 4 m bredd 140 €
• gästhamnsplats 5 €/dygn
• gästhamnsplats 15 €/vecka
• Höstsäsongshyra (efter 1.9) 

1/3 av respektive årshyra
Mervärdesskatt (24%) tillkom-

mer i ovannämnda avgifter. Vid 
användning av gästhamnsplats 
bör Tekniska kansliet kontaktas 
för fakturering.

Tekniska nämnden beslutade 1.11.2022 att justera 
vattenavgifterna för år 2023.

Vattenavgifter år 2023 är följande:
 Exkl. moms  Inkl. moms
Vattenförbrukningsavgift  1,70 euro/m³ 2,11 euro/m³
Grundavgift för huvudanslutning  82,00 euro/år  101,68 euro/år
Grundavgift för tilläggsanslutning  30,00 euro/år  37,20 euro/år
Mätarhyra (=˂5 euro/m³)  10,00 euro/år  12,40 euro/år
Mätarhyra (˃5 euro/m³)  20,00 euro/år  24,80 euro/år
Anslutningsavgift, huvudanslutn.  1 500,00 euro  1860,00 euro
Anslutningsavgift, tilläggsansl.  180,00 euro  223,20 euro
Ur- eller inkopplingsavgift  40,00 euro/ggr  49,60 euro/ggr
Vattenpost; depositionsavgift för nyckel 50,00 euro
Vattenpost, förbrukningsavgift  15,00 euro/år  18,60 euro/år
Byte av sönderfrusen mätare  60,00 euro
Timdebitering, manskap  30,00 euro/h 37,20 euro/h
ej kommunens fastigheter
Timdebitering vattenverkssk.  30,00 euro/h  37,20 euro/h
Vid timdebitering tillkommer ev. resekostnader
Påminnelseavgift för utebliven  
vattenmätaravläsning 20,00 euro  24,80 euro
Avstängningsbesök vid  
betalningsförseelser 60,00 euro  74,40 euro

Abonnenten står för samtliga kostnader för anslut-
ningspunkten. De första 20 metrarna från byggnaden 
är abonnentens ledning och underhålls av abonnenten. 
De momsbelagda anslutningsavgifterna är ej returner-
bara. 

Avloppsavgifter 
Tekniska nämnden beslutade 1.11.2022 att för-

brukningsavgiften höjs från 1,80 €/m3 + moms till 
1,90 €/m3 + moms inför år 2023. Övriga avlopps-
avgifter justeras inte.

Avloppsavgifter för år 2023
Förbrukningsavgift, alla avloppsabonnenter  1,90 €/m3+moms
Grundavgift  90 €/år + moms
Grundavgift för följande lokal eller bostad  30 €/år/bostad +  
 moms
Grundavgift för varje vård-eller patientplats  30 €/år/plats +  
 moms
anslutningsavgift för egnahemshus(= max 250m2 våningsyta )  
 3.600 € + moms

Mottagningsavgifterna för slam
Septikslam(bosättning) 25 €/m3+moms
Slam-avloppsvatten från slutna system, från bosättning 5,10 
€/m3+moms
Slam-avloppsvatten från slutna system, från företag/produk-
tionsinrättningar 5,10-21,50 €/m3 + moms

Avloppsavgifterna och anslutningsavgifterna för 
bostäder, fritidsbostäder, affärsrörelser, kontors-, 
kansli-, bank-, sammanträdes-, samlings-, nöjes- 
och liknande lokaler är oförändrade från 3600 € 
(moms 0%) eller 4464 € (moms 24 %) beroende på 
fastighetens storlek.

Vatten- och avloppsavgifter år 2023
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Ingen tomtrabatt  
år 2023

Korsnäs kommun har under 
åren 2021 och 2022 haft en kam-
panj på egnahemstomter, där 
tomterna säljs för 10 euro per 
styck och radhustomter för 1000 
euro per styck. 

Tekniska nämnden har föreslagit 
att tomtpriserna för år 2023 åter-
går till normalpris, dvs det pris 
som gällde åren 2015-2020 före 
kampanjen.

Fullmäktige fastställde 
14.11.2022 tomtpriserna för år 
2023 i enlighet med tekniska 
nämndens förslag. De enskilda 
tomtpriserna finns uppgivna i en 
särskild förteckning, som kan er-
hållas från tekniska kansliet. 

I kommunens byggnadsord-
ning och i byggnadstillsynens 
taxor finns inga uppgifter för sol-
paneler eller solfångare.

Med dagens energipriser har 
det blivit vanligt att fastighetsä-
gare låter montera dylika paneler 
på byggnaders tak. Solpaneler och 
solfångare kan även monteras på 
konstruktioner på marken. Enligt 
markanvändnings- och byggla-
gen 132/1999 § 126a ”behövs för 
uppförande eller placering av sol-
paneler som märkbart påverkar 
stadsbilden eller miljön åtgärds-
tillstånd”.

I grannkommunerna Närpes 
och Malax krävs inte åtgärdstill-
stånd för solpaneler monterade på 
tak.

Tillsynsnämnden har 8.12.2022 
beslutat föreslå att montering av 
paneler där panelernas yta översti-
ger 15 m² på befintliga byggnader 
kräver åtgärdstillstånd i Korsnäs 
kommun. Åtgärdstillstånd behövs 
även för montering av paneler på 
markbyggda konstruktioner.

Debitering sker enligt följande:
• Solpaneler och solfångare, 

åtgärdstillstånd 100€ + god-

Åtgärdstillstånd för solpaneler

Bygglov och tillstånd
Tillsynsnämnden har vid sitt sammanträde 

8.11.2022 godkänt följande ansökningar om bygglov.
Bygglov
Byggherre  By, RNr  Ändamål
Martin Röös  Harrström 8-38  Tillbyggnad fritidshus
Korsnäs värme ab  Korsnäs 49-0  Flislager
Ahlbäck André & Granqvist Isa Molpe 8-120  Bostad

Byggnadsinspektören har som tjänsteinnehavarbeslut behandlat och 
godkänt följande åtgärdstillstånd och anmälningar:

Åtgärdstillstånd
Byggherre  Ändamål
SpaDealers ab  Värmebrunn
SpaDealers ab  Solpaneler
Jens Mattans & Linda Aspö-Mattans  Solpaneler
Jorma Korhonen  Vindturbin
Gustav & Inger Aspö  Solpaneler
Hilding Enberg  Solpaneler, vindturbin
Annastina Sandvik Eldstad
Stefan Norrdahl  Solpaneler
Ann-Helen Lindh Eldstäder
Kaj & Linda Högbäck Eldstad
Britt-Inger Nyståhl  Solpaneler

Åtgärdsanmälan
Byggherre  Ändamål
Taklax uf  Infotavla
Fredrik Björk & Johanna Skog  Lada
Meho Kolarevic  Skyddstak

Rivningsanmälan
Byggherre  Ändamål
Hasse Bäckman  Äldre bostadshus
Peter & Jessica Piispanen  Äldre fritidshus
Peter & Gabriella Rönnholm  Stall
Dan-Erik Karlsson Bastu
André Ahlbäck  Äldre fritidshus

kännande av ansvarig ar-
betsledare 50€. 

• Solpaneler/fångare på mark-
byggda konstruktioner ska 
förutom åtgärdstillstånd 
100€ och godkännande av 
ansvarig arbetsledare 50€ 
debiteras enligt effekttabel-
len punkt 2.9 i den fastställ-
da taxan. 

Byggnadstillsynens avgifter ska 
ännu behandlas och fastställas av 
tekniska nämnden, kommunsty-
relsen och fullmäktige innan de 
träder i kraft.

N A T U R S K Ö N A  B O S T A D S T O M T E RL 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 AI  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 aR 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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Camilla Moliis vald till ny bild-
ningschef i Korsnäs kommun 
från och med den 1.1.2023.

Kommunfullmäktige inrättade 
från början av 2022 en tjänst som 
bildningschef i kommunen. Den 
förste valde bildningschefen Jo-
han Gulin begärde befrielse från 
tjänsten per 31.7.2022, när han 
blivit vald till rektor för Närpes 
högstadieskola. Under hösten har 
Camilla Moliis fungerat som tf 
bildningschef.

Tjänsten som bildningschef i 
Korsnäs lediganslogs i oktober 
2022. Inom utsatt tid inkom tre 
ansökningar till tjänsten. Alla sö-
kanden uppfyllde de fastställda 
behörighetsvillkoren.

Kommunstyrelsen föreslog för 
fullmäktige att Camilla Moliis 
väljs till ny bildningschef i 
Korsnäs kommun från och med 
den 1.1.2023 och att Mats Fors ut-
ses till reserv. Fullmäktige valde 
14.11.2022 Camilla Moliis till bild-
ningschef från och med 1.1.2023. 
Mats Fors utsågs till reserv.

Har prövat på under hösten
Camilla Moliis arbetar i nuläget 

som tf bildningschef och hon blir 
fast anställd vid årsskiftet. Som 
bildningschef leder hon en en-
het på cirka 70 personer. Hit hör 

grundskolans årskurs 1–6, små-
barnspedagogik, bibliotek, kultur 
och fritid. 

Före uppdraget som tf bildnings-
chef ledde hon projektet ”Möj-
ligheternas Korsnäs” sedan 2020. 
Projektet har legat i dvala sedan 
hon valdes till tf bildningschef.

Camilla Moliis har en magister-
examen i administrativ pedagogik 
från Åbo Akademi. Innan hon 
började jobba för kommunen var 
hon internationell koordinator 
vid yrkeshögskolan Novia. Hon 
har också jobbat som pedagog på 
Lärocenter, undervisat i moders-
mål i gymnasiet och varit forsk-
ningsassistent inom mediepeda-
gogik.

Ny bildningschef

Vattenverksskötare
Befattningen som vatten- och 

avloppsverksskötare har utan-
nonserats en gång till eftersom 
personen som Tekniska nämn-
den valde 11.10.2022 tackade 
nej till befattningen som vatten-
verksskötare.

Kompetenskraven för befatt-
ningen är ingenjör eller tekniker, 
alternativt motsvarande kunska-

per genom arbetslivserfarenhet. 
Fullständiga kunskaper i svenska 
och nöjaktiga kunskaper i finska, 
både muntligt och skriftligt, krävs. 
Inom utsatt tid 31.10.2022 för in-
lämnande inkom en ansökan. 

Tekniska nämnden valde 
1.11.2022 Jedidias Garrido till ny 
vattenverksskötare. Han beviljades 
dispens från språkkraven.

Ansvarig sjukskötare 
på Lärknäs

En befattning som ansvarig 
sjukskötare på Lärknäs har varit 
lediganslagen internt. En ansökan 
har inkommit.

Vård- och omsorgsnämnden an-
ställde 25.10.2022 Jessica Mann 
som ansvarig sjukskötare fr.o.m. 
1.12.2022 tillsvidare.

Närvårdare inom 
hemservice

Inger Röösgren är anställd som 
närvårdare 78,43 % inom hemser-
vice. Röösgren har anhållit om att 
få bli anställd på heltid. Det finns 
obesatt procent inom hemservice, 
vilket möjliggör heltidsanställ-
ning.

Vård- och omsorgsnämnden be-
slutade 25.10.2022 att Inger Röös-
grens anställning som närvårdare 
utökas från 78,43 % till heltid 100 
% fr.o.m. 1.12.2022.

Närvårdare inom 
hemservice

Inom hemservice finns behov av 
närvårdare 78,43 % av heltid. Ar-
betet innebär i huvudsak tvåskif-
tesarbete, men treskiftesarbete 
kan förekomma.

Vård- och omsorgsnämnden 
beslutade anställa Nguyen Hong 
som närvårdare på 78,43 % av 
heltid inom hemservicen fr.o.m. 
1.12.2022. 
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Under hösten 2022 har Molpe 
skola berikats med fyra senio-
rer i skolan, eller skolmormor 
och -morfar som de också kall-
las. Verksamheten initierades 
av Folkhälsan i Korsnäs, som 
ordnade en infokväll i våras. In-
fokvällen var riktad till alla som 
kunde tänka sig att ställa upp 
som senior i någon av kommu-
nens skolor eller dagisar. 

Bland de första som anmälde sig 
var Helena Sten, som sedan början 
av hösten hjälpt till i Molpe skola 
en dag i veckan tre timmar i gång-
en. Hon började hjälpa till med 
textilslöjd, men hjälper nu till med 
modersmål och läsning i årskur-
serna 1-2.

- Jag deltog i infotillfället i våras 
och tyckte det lät intressant och 
beslöt mig för att ställa upp. Jag 
var bekant med verksamheten, ef-
tersom mina kusiner redan länge 
ställt upp som skolmormödrar i 
Vasa, förklarar hon. 

Helena bor själv i Molpe på pro-
menadavstånd till skolan. Att bo 
nära är en fördel, eftersom arbetet 
är frivilligt och oavlönat.

- Uppdraget känns meningsfullt 
och positivt. För barnen är det helt 
naturligt med flera vuxna i skolan. 

Förutom Helena Sten har Siv 
Högnäs sedan början av hösten 
hjälpt till med slöjd för årskurser-
na 1-3 varje måndag i skolan. På 
torsdagarna hjälper Inger Rönn-
holm och Dage Stenbäck till på 
slöjdtimmarna för årskurserna 
5-6.

I kyrkbyn fungerar Håkan Wes-
ter som skolmorfar.

Lärarna tacksamma för hjälpen
Under modersmålstimmarna 

hjälper Helena klassläraren Anni-
ka Jansson med undervisningen. 
Det kan handla om att lyssna på 
läsläxan och motsvarande indivi-
duella uppgifter.

Seniorer i kommunens skolor

- Skolmormor är en värdefull 
hjälp, speciellt när det gäller den 
individuella undervisningen, 
menar Annika Jansson.

- Jag kan fortsätta att undervisa 
hela klassen, medan Helena hjäl-
per och lyssnar på de enskilda 
eleverna en i gången.

Rektor Oliver Sjölund uppskat-
tar även han seniorer i skolan. 
Systemet var bekant från tidigare 
arbetsplatser.

- Lärarna har fortfarande under-
visningsansvaret i skolan och pla-
nerar undervisningen utgående 
från det. Men ibland behövs det 
en hjälpande hand, framför allt i 
praktiska ämnen. 

Seniorer efterlyses!
I höst har det funnits fyra seni-

orer i Molpe skola och en i kyrk-
by skola. Folkhälsan hoppas på att 
verksamheten, som uppskattats 
av alla inblandade, skulle sprida 
sig vidare, så att även Taklax sko-
la skulle få sina egna seniorer. Det 
ryms även med flera i kyrkby sko-
la. 

Den, som är intresserad och kan 
tänka sig att komma med i verk-
samheten, kan kontakta Folk-
hälsan i Korsnäs (ordf Camilla 
Häggdahl, 0504064756, camilla.
haggdahl@live.com).

Text och foto: Kenth Nedergård

Senior i skola, daghem eller eftis

Vad är seniorer i skolan? En senior i 
skolan är en vuxen person som på fri-
villig basis är en extra resurs i skolans, 
daghemmets eller eftisets verksamhet 
och är ett stöd i arbetet för såväl barn 
som personal. Farfar i skolan, mormor 
på dagis är några andra benämning-
ar, som används.

En senior i skola, daghem och eftis 
är en extra trygg vuxen. Senioren del-
tar i skolans aktiviteter som ett extra 
stöd. Uppgifterna varierar beroende 
på skolans, daghemmets och eftisets 
behov. Även seniorens egna styrkor 
och intressen avgör. Det kan vara att 
lyssna på läsläxan, hjälpa till i mate-
matik eller handarbete och slöjd, vara 
med på utfärder, pyssla eller berätta 
om traditioner från förr.

Barn behöver goda förebilder och 
goda relationer till vuxna för att kun-
na utvecklas till självständiga indivi-
der. En vuxen som har tid att lyssna är 
guld värd, barn behöver bli sedda och 
hörda. Senioren är ett stöd för perso-
nalen, men ersätter inte läraren eller 
någon annan. Senioren är en extra 
resurs som står till skolans, daghem-
mets, klassens och lärarens förfogan-
de. Uppdraget som senior i skolan 
bygger på frivillighet och seniorerna 
får inte någon ekonomisk ersättning. 

Helena Sten 
fungerar som 
skolmormor i 
Molpe skola och 
hjälper bland 
annat klass-
lärare Annika 
Jansson.
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Efter vårdreformen får kommu-
nerna inte längre sälja mat- och 
städtjänster till välfärdsområde-
na. Kommunerna i sydösterbot-
ten (Närpes, Kristinestad, Kaskö, 
Korsnäs och Vörå) har därför 
planerat grunda ett stödtjänst-
bolag, som skall börja sälja mat- 
och städservicetjänster till väl-
färdsområdet efter nyår. Tanken 
är att bolagets personal ska vara 
samma som den personal som 
redan nu producerar mat- och 
städtjänster lokalt för välfärds-
området. 

Bolagsordningen för det nya bo-
laget och ett delägaravtal har nu 
utarbetats. Bolaget kommer ha 
en styrelse bestående av minst sex 
och högst åtta medlemmar. Varje 
delägare utser en representant till 
styrelsen. Kristinestad utser ord-
förande, i enlighet med överens-
kommelse mellan kommunerna. 
Mandatperioden är ett år. Bolaget 
kommer rekrytera en VD. Bola-
gets hemort är Närpes. Bolagets 
namn föreslås vara Stöd Botnia 
Tuki Ab Oy.

Antalet aktier uppgår till 1000 
stycken. Österbottens välfärdsom-
råde har 300 av dessa, resterande 
fördelas enligt årsverken som res-
pektive kommun överför till bo-
laget. Fördelningen av aktier sker 
enligt följande: Kristinestad 144 
aktier, Kaskö 18 aktier, Närpes 
352 aktier, Korsnäs 24 aktier, Vörå 
162 aktier och Samkommunen för 
Österbottens välfärdsområde 300 
aktier.

Korsnäs överför 4 årsver-
ken. Detta innebär 24 aktier för 
Korsnäs del. Aktiernas tecknings-
pris är 250 euro, vilket gör att ak-
tiekapitalet som helhet blir 6.000 
euro för Korsnäs del. 

Före slutet av år 2022 ska avtal 
om överlåtelse av personal till bo-
laget som gamla arbetstagare, lö-

söre samt eventuella avtal godkän-
nas av samtliga delägare samt av 
bolagets styrelse. Bolaget ska teck-
na serviceavtal med Österbottens 
välfärdsområde och med de kom-
muner som kommer köpa tjänster 
av bolaget. Hyresavtal mellan bo-
laget och berörda kommuner ska 
uppgöras. Målsättningen är att bo-
laget ska vara registrerat och i drift 
1.1.2023.

Fullmäktige godkände 
14.11.2022 att bolaget bildas, avta-
let om bolagsbildning godkändes 
och bolagsordningen godkändes. 
Korsnäs tecknar 24 aktier i det 
under bildning varande bolaget 
till en summa om 250 euro/aktie, 
sammanlagt 6 000 euro. Fullmäk-
tige befullmäktigade kommun-
direktören att göra justeringar i 
avtalet om bolagsbildning samt 
bolagsordningen, så länge som 
huvudprinciperna från dem kvar-
står samt utsåg kommundirektör 
Christina Båssar till kommunens 
representant till bolagets styrelse 
under bildandet av bolaget.

Grundande av stödtjänst- 
bolag i välfärdsområdet

Indragning av tjänster 
inom socialväsendet

Vid årsskiftet överförs persona-
len inom socialvården till Öster-
bottens välfärdsområde. Överfö-
ringen sker som en överföring av 
rörelse och med bibehållen lön 
och pension- och semesterförmå-
ner. Överföringen sker i enlighet 
med lagen om genomförande av 
reformen av social- och hälsovår-
den och räddningsväsendet och 
om införande av den lagstiftning 
som gäller reformen.

I Korsnäs kommun överförs sex 
tjänster omfattande 5,2843 årsver-
ken till Österbottens välfärdsom-
råde från och med 1.1.2023. Även 
ett stort antal befattningar dras 
in av samma orsak. Befattningar-
na omfattar sammanlagt 42,8877 
stycken årsverken.

Fullmäktige beslutade att sex 
tjänster motsvarande 5,2843 års-
verken samt befattningar motsva-
rande 42,8877 årsverken indras i 
Korsnäs kommun per 31.12.2022.

Befattningarna inom Lärknäs 
kök kvarstår tills överföringen till 
stödbolaget blir klart i början av år 
2023.

Det har blivit dags att förnya 
kommunens bilar, som används 
inom hemservicen. I budgetbe-
handlingen 2022 beslöts att in-
vesteringar i första hand ska in-
förskaffas genom leasing.

Vård- och omsorgsnämnden har 

erhållit två offerter på leasing av 
bilar till hemservicen.

Vård- och omsorgsnämnden 
beslutade 25.10.2022 att anta den 
förmånligaste offert gällande lea-
sing av bilar till hemservicen. Lea-
singavtalet görs för två bilar.

Nya bilar till hemservicen

Hemservicele-
dare Johanna 
Juthborg är 
glad över hem-
servicens nya 
blåa bilar. 
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En namninsamling under temat ”Nej till vind-
kraftspark ute till havs i Korsnäs” inlämnades till 
Korsnäs kommun 20.6.2022 av Kenneth Lolax och 
Gunnel Westerback. Namninsamlingen hade star-
tat 24.5.2021. Som initiativtagare till namnlistan 
angavs Gruppen mot vindkraft till havs i Korsnäs. 
Listorna hade samlat 285 namn.

Till namnlistorna finns en text om oro för att lug-
net på havsområdet utanför Korsnäs dit vindkrafts-
parken planeras ska störas. Fiskarnas lekplatser och 
fåglarnas flyttstråk kommer även att störas. De höga 
vindmöllorna anses också vara synnerligen störande 
för alla som bor i området såväl fast boende som fri-
tidsbebyggelse. Vid inlämnandet av initiativet hade 
även de som inlämnade listorna bifogat en utförliga-
re text som belyser olika punkter i vindkraftsutveck-
lingen som oroar undertecknarna av initiativet.

Fullmäktige svarar
Fullmäktige beslutade 8.12.2022 att ge följande svar 

på initiativet:
• Offentliga möten har ordnats i de olika byarna 

under sommaren 2022 i samarbete med biblio-
tekets personal. Kommunens ledning och även 
Forststyrelsens personal medverkade. De kom-
mentarer som då gavs till beslutsfattarna var 
till större delen positiva till havsvindkraften i 
Korsnäs.

• I planeringsprocessen ingår minst tre olika hö-
randetillfällen för invånare och intressenter. 
Första gången när planen för processen ska 
framläggas till påseende. Andra gången när 
det finns ett utkast till plan för de olika delarna 
(vindkraftspark + ledningar). Tredje gången 
när det finns ett slutligt förslag. I alla hörande-
stegen annonseras ut var handlingarna presen-
teras och finns till påseende samt vart åsikter 
kan inlämnas.

• Den konkreta planläggningsprocessen har 
ännu inte påbörjats och därför kan kommunen 
inte informera om och hur planläggningen fort-
skrider då tidtabellen inte ännu har fastställts. 
Troligen kommer tidsplanen ut till påseende i 
början av år 2023 och då får alla ta del av den.

• Planläggningen blir troligen delad i två delar. 
Den ena delen över det område där kraftverken 
ska placeras ute till havs och den andra delen 
över hur och var man tänker att kraftledning 
och kraftstationer ska placeras. Dessa planer 
kommer första gången till påseende i skede 2.

• Kommunens roll som planläggare är att ta ställ-
ning till markanvändningen i kommunen i vil-
ket ingår även vattenområden. 

• NTM centralen handhar miljökonsekvensbe-
dömningen som utreder och bedömer miljö-
konsekvenserna av ett projekt och alternativ till 
projektet innan beslutsfattande speciellt med 
tanke på konsekvenserna för människors hälsa, 
levnadsförhållanden och trivsel, naturmiljön, 
faunan och landskapet. 

• De flesta av frågorna om detaljer kring havsbot-
ten, fåglar, buller och andra effekter kommer 
alltså att utredas under den miljökonsekvens-
bedömning som ska göras av projektet innan 
en slutlig plan kan godkännas. De olika utred-
ningarnas resultat kommer att ges för utlåtande 
i olika skeden i MBK processen som NTM cen-
tralen är kontaktmyndighet för.

• Korsnäs kommun har också fått ett skilt pro-
jektbidrag från Miljöministeriet för att utreda 
de egna processerna och projektet kommer att 
starta upp under 2023. Inom ramen för projek-
tet kommer olika diskussionstillställningar att 
arrangeras från kommunens sida.

Svar på medborgarinitiativet om nej till en vindkraftspark ute till havs
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Kommunens  
röstningsområden

Kommunfullmäktige fastställ-
de 14.11.2022 att Korsnäs kom-
mun fortsättningsvis indelas i 
fyra röstningsområden.

Röstningsområdena är:
1. röstningsområdet, Molpe
2. röstningsområdet, Korsnäs kby
3. röstningsområdet, Harrström
4. röstningsområdet, Taklax
De personer som inte anteck-

nats vid någon fastighet i befolk-
ningsdatasystemet antecknas på 
Korsnäs kby:s röstningsområde.

Nästa aktuella val är riksdags-
valet, som ordnas med ordinarie 
valdag söndagen den 2 april 2023.

Allmänna  
röstningsställen

Kommunstyrelsen beslutade 
7.11.2022 om kommunens all-
männa förhandsröstningsställe 
och röstningsområdenas röst-
ningsställen på valdagen. Riks-
dagsvalet hålls med ordinarie 
valdag 2.4.2023.

Som valdagens vallokaler fung-
erar:

Nr 1 Molpe Molpe skola
Nr 2 Korsnäs kyrkoby Kommun-

gården, Strandvägen 4323
Nr 3 Harrström Harrström dag-

hem
Nr 4 Taklax Taklax skola
Som kommunens allmänna 

förhandsröstningsställe fungerar 
Kommungården i Korsnäs, adress 
Strandvägen 4323.

Förhandsröstning som utförs 
vid en anstalt och hemmaröstning 
handhas av en för ändamålet vald 
valbestyrelse.

Förhandsröstning
Kommunstyrelsen beslutade 

7.11.2022 att förhandsröstning-
en i kommunen inför riksdags-
valet 2023 arrangeras under var-
dagar, kl. 9.00-16.00 (öppet även 
lunchtid) samt under förhands-
röstningsperiodens lördag och 
söndag kl. 12.00-14.00.

Till valförrättare vid förhands-
röstningen vid ovannämnda val 
föreslås ekonomichef Caroli-
ne Westerdahl, byråsekreterare 
Britt-Marie Höglund, tidigare vik. 
kanslist Sol-Britt Båskman, bokfö-
rare/ kanslist Minna Söderholm, 
samt som ersättare löneräknare 
Sabina Hartvik-Matkoski och hu-
vudbokförare Annika Träsklund. 
Centralvalnämnden förordnar 
valförrättarna.

Korsnäs kommun har de senaste åren skött kom-
munens ungdomsärenden på olika sätt, bland an-
nat i form av köptjänster. Behovet av personal för 
handhavandet av ungdomsärenden är fortlöpan-
de och kräver personalresurser. 

Under tiden har även andra behov uppstått i och 
med att social- och hälsovården överförs till det regi-
onala välfärdsområdet från och med 1.1. 2023, men 
en del uppgifter kvarstår i kommunen. Sådana upp-
gifter är handhavandet av olika välfärdsuppgifter i 
samarbete med olika myndigheter, integrationsupp-
gifter mm. Genom att sammanslå dessa olika upp-
gifter till en gemensam tjänst som välfärdskoordi-
nator så kan kommunen lediganslå en heltidstjänst 
inom detta område. Välfärdskoordinatorn placeras 
under bildningschefen och finns budgeterat inom 
bildningsnämndens anlag för budgeten för år 2023.

En tjänstebeskrivning har uppgjorts för tjänsten. 
Korsnäs kommuns förvaltningsstadga kommer att 
korrigeras på årets sista fullmäktigemöte på grund 
av alla ändringar som behövs när socialväsendet 
inte längre hör till kommunens ansvarsområden.

Fullmäktige beslutade 14.11.2022 att en tjänst som 
välfärdskoordinator inrättas i kommunen. Tjänsten 
har varit lediganslagen och inom utsatt tid har fem 
ansökningar inkommit. Bildningsnämnden väljer 
välfärdskoordinator på mötet 14.12.2022.

Inrättande av tjänst som 
välfärdskoordinator
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Kommunstyrelsen behandla-
de ansökningarna om höstens 
stipendier vid sammanträdet 
7.11.2022. 

Silverbergs stipendiefond
38 stipendieansökningar inkom 

till höstens stipendieutdelning 
ur Silverbergs stipendiefond. 35 
av dem uppfyllde de uppställda 
kriterierna. Kommunstyrelsen 
beviljade de 35 sökanden, som 
uppfyller kraven och inlämnat 
kompletta ansökningar i tid, ett 
stipendium om 350 euro/stu-
derande för höstterminen 2022. 
Följande studerande erhöll sti-
pendium: Aspö-Mattans Linda, 
Backgren Anna, Backholm Oliver, 
Blomqvist Hanna, Cidia Aye Chit, 
Fors Rikard, Grahn Eskil, Haga 
Tracey, Holtlund Amanda, Hägg-
lund Sara, Häggdahl Lund Emily, 
Häggdahl Simon, Lindeqvist Ben-
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Lions Stipendiater 
2022

Korsnäs Lions beviljade ett sti-
pendium på 50 euro åt följande 
studerande år 2021:

Backgren Anna, Fors Rikard, 
Grahn Eskil, Helenelund Hugo, 
Holtlund Amanda, Häggvik Isak, 
Ingi Saga, Lindeqvist Belinn, Lin-
deqvist Benny, Matkoski Samuel, 
Mattans Elias, Mattans Hampus, 
Nguyen Anna, Nilsson Jonas, 
Norrdahl Adam, Norrdahl Alex-
ander, Nystrand Nicoline, Rosen-
dahl Elin, Rönnholm Mathias, 
Sandholm Emma, Sjögren Casper, 
Sohlström Johanna, Sunden Pat-
rik, Södergran Gabriel, Söderlund 
Elvira, Söderlund Oliver, Vägar Jo-
hanna, Westerholm Lucas, West-
man Linda, Östman Johan och 
Östman Louise.

Kommunstyrelsen behandlade de allmänna bidragsansökningarna 
vid styrelsemötet 7.11.2022. 

Totalt 13100 euro budgeteras för år 2023. Bidragen betalas ut mot fak-
tura/ anhållan om utbetalning. Informationen förs vidare till respektive 
nämnd som fördelar bidragen i enlighet med godkänd budget 2023.

Allmän förvaltning
Korsnäs Företagare r.f.  1.500 €
Österbottens Fiskarförbund r.f.  1.000 € 
(för fiskutplantering max 50 %, max 500 €/by)
Svenska Finlands Folkting  200 €

Bildningsväsendet
Föreningen Folkhälsan i Korsnäs r.f.  5.500 €
Finlands svenska 4H/ Korsnäs 4H  3.200 € 
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs 1.500 €

Kommunens fonder
Frontveteranföreningen Kamraterna r.f.  200 €

Stipendieutdelning
ny, Mannfolk Ida, Matkoski Sam-
uel, Mattans Elias, Mattlar Josefi-
ne, Nguyen Anna, Nilsson Jonas, 
Norrdahl Alexander, Nystrand 
Nicoline, Oasis Charlitha, Oasis 
Phyophyo, Rosendahl Elin, Sjö-
gren Casper, Smedlund Sandra, 
Sohlström Johanna, Sten Axel, Sö-
derlund Elvira, Söderlund Oliver, 
Vägar Johanna, Westerholm Lu-
cas, Westman Linda, Östling Tina 
och Östman Johan.

Korsnäs kommuns stipendiefond
Korsnäs kommuns stipendie-

fond grundades av fullmäktige i 
Korsnäs år 2001. Kommunstyrel-
sen beslutade att utdela ett stipen-
dium om 150 euro för hösttermi-
nen 2022 till de tre sökande som 
uppfyller kraven: Häggdahl Lund 
Zacharias, Sandholm Emma och 
Södergran Gabriel.

Bidragsansökningar inför år 2023

Utmärkelser
Republikens Presi-

dent  har i egenskap av 
stormästare för Fin-
lands Vita Ros’ och 
Finlands Lejons ord-
nar den 6 december 
2022 förlänat utmär-
kelsetecken åt följande 
Korsnäsbor:

• Undervisningsrådet Sven-Erik 
Bernas erhåller Förtjänstkorset 
av Finlands Lejons Orden

• Carola Holmblad erhåller Med-
alj av I klass av Finlands Vit Ros 
orden

• Matts Häggdahl erhåller Me-
dalj av Finlands Vita Ros orden

• Anna-Lisa Nylund erhåller 
Medalj av Finlands Vita Ros 
orden
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Julhälsning från Lärknäs
Vi önskar er alla en riktigt god jul  

och gott nytt år! 

Vi på Lärknäs

Vi vill tacka 3:ans och 4:ans skolbarn från Taklax och Korsnäs skolor Vi vill tacka 3:ans och 4:ans skolbarn från Taklax och Korsnäs skolor 
för sin talangshow som vi fick uppleva här på Lärknäs.för sin talangshow som vi fick uppleva här på Lärknäs.
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Vintern 2019 var Mark Levengood senast på be-
sök i Taklax, Korsnäs. I december 2022 gjorde han 
ett nytt besök under sin senaste Finlandsturné – 
”En Trevlig Kväll Med Mark Levengood” i den slut-
sålda ungdomslokalen. 

Än en gång plockade han historier ur sitt osanno-
lika och lyckliga liv. Att han hunnit uppleva både det 
ena och det andra har säkert att göra med sitt säregna 
ursprung och familj, men även på grund av avsaknad 
av konsekvenstänkande, som han framhöll under 
kvällens pratshow. Även om han många gånger va-
rit tveksam till många av de olika uppdrag han åtagit 
sig, har munnen ändå sagt sa. Det senast uppdraget 
i raden var som programledare vid den stora direkt-
sända svenska ishockeygalan häromveckan utan att 
veta om det heter halvlekar eller perioder... Men bra 
gick även det.

Denna gång fick vi höra mycket om Marks uppväxt 
och barndom i Finland. Vi fick höra hur det gick till 
när han träffade sin första pojkvän Juha. Och även 
hur det egentligen gick till när han träffade Jonas på 
ett badhus i Stockholm. Senare har Jonas erkänt att 
han först trodde Mark var islänning, eftersom han 
inte riktigt förstått honom i början. Mark själv trodde 
att den ljusa lintotten, som uppvaktade honom i bad-
huset, var en prostituerad. Utan att de känt varandra 
speciellt mycket gick de en kväll ut på kaffe, det blev 
en middag och förlovning och nu håller de fortfaran-
de ihop efter 36 år. 

Marks närmaste familj, speciellt mor och mormor 
har genom åren haft stor inverkan på hans liv och 
inte alltid på det kärvänliga sättet, fick vi höra gång 
efter annan. Det senaste halvåret vid moderns döds-
bädd ledde både det ena och det andra äventyret. 
Moderns begravning, som skedde under coronaåren, 
genomfördes inte heller den på ett traditionellt sätt, 
utan även här hade modern ett speciellt önskemål, 
som ingen av de övriga närvarande kände till. 

Men Mark bjöd även på mörkare stunder under sin 
show. Den mest dramatiska händelsen utspelade sig i 
Mora. Samma kväll, som han lyckats ta körkort i sta-
den med bara ett trafikljus, blev han även utsatt för 
en brutal misshandel av ett lokalt gäng skinnskallar. 
Händelsen kunde ha slutat hur våldsamt som helst, 
men han klarade sig med livet i behåll. Misshandel 
och tiden efteråt innebar att hans inbyggda moralis-
ka kompass tappade sin riktning. Inte förrän den ef-
terföljande rättegången, där rättvisan hade sin gång, 

Kär gäst på återbesök i Taklax

hittade Mark åter rätt riktning och kunde gå vidare 
på sin färd genom livet.

Den som sett och upplevt Mark tidigare, fick vis-
serligen höra en del återkommande anekdoter. Men 
showen bjöd på många nya historier och anekdoter, 
som framkallade många gapskratt. Publiken lämna-
de Taklaxlokalen med ett leende på läpparna efter 
90 minuter finlandssvenska historia med rikssvensk 
brytning.

Text och foto: Kenth Nedergård
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När man talar om ägarskiften återkommer ofta 
samma teman och behov: Processerna är långa 
och därför måste företagaren, som överlåter före-
taget, i god tid börja förbereda sig för att sälja 
verksamheten. Processerna är också ofta komplexa 
och varje fall och företag är olika. Både köpare och 
säljare behöver både omfattande material och per-
sonlig service under processen.
Syftet med Företagets minneslista, som nyligen 
publicerats är att ta fram väsentlig information om 
och identifiera risker i ett företag som är föremål för 
en företagsaffär.

– Minneslistan, som kan användas till Due Diligen-
ce-granskning, är avsedd för köparen, men säljaren 
kan också dra nytta av den. I en förhandsgranskning  
kan säljaren upptäcka brister, som borde åtgärdas 
innan affären, och sätta dokumenten i skick, konsta-
terar direktör för företagstjänster och ägarskiftesex-
pert Kjell Nydahl från VASEK.

Köparen är skyldig att omsorgsfullt granska köpe-
objektet innan affären och säljaren för sin del bör ge 
ut all för affären väsentlig information om objektet. 
På så sätt vet köparen vad hen köper och det blir 
inga tvister efteråt, vilka kan vara arbetsdryga och 
dyra att lösa genom rättsliga förfaranden.

Minneslistan innehåller tematiska listor om före-
tagets egendom, personalärenden, kommersiellt 
material, ekonomi och finansiering, avtal och juri-

diska ärenden, miljöaspekter samt försäkringar, 
informationssystem och skatteärenden. Varje 

företag är unikt, vilket innebär att alla punkter på 
minneslistan inte är relevanta för alla företag. Därför 
är det värt att noggrant gå igenom listan och spegla 
den mot den egna verksamheten. Du kan knappast 
samla all information och alla dokument på en gång, 
men det är värt att fortsätta stegvis och dokumente-
ra noggrant.

Företagsrådgivare Antti Alasaari från VASEK kom-
pletterar:

– Företagaren kan räkna med ett bra timpris för 
sitt arbete genom att samla in information och do-
kument, som nämns i minneslistan, om hen som re-
sultat får ett bättre pris på företaget. Ett företag med 
saker i ordning och dokumenten uppdaterade och 
tillgängliga är ett attraktivt köpeobjekt. Det kommer 
också att återspeglas i köpesumman, försäkrar Ala-
saari.

VASEK ger ägarskiftesrådgivning på både finska och 
svenska samt på engelska. Ju mer komplicerade sa-
ker det är fråga om desto mer personlig hjälp krävs. 
Man klarar inte av företagsköpsprocessen bara ge-
nom att läsa materialet och gå igenom minneslistan, 
utan diskussioner med experter behövs också.

Ladda ner Företagets minneslista, processerna för 
att sälja eller köpa ett företag samt ägarskiftesguider 
som har publicerats tidigare på www.vasek.fi/foreta-
gets-agarskifte 

Minneslista underlättar vid Minneslista underlättar vid 
företagsköpföretagsköp
– Noggrann förberedelse i nyckelroll– Noggrann förberedelse i nyckelroll



KORSNÄSKORSNÄSNyttNytt

19

IF FYREN  
informerar

Id
r
o
tt

s
a
k
t
u

e
l
lt

Årets klubbmästare
Björn Höstman utsågs till årets klubb-
mästare på IF Fyrens höstmöte. 

Björn är kassör i föreningen och med-
lem i skidsektionen Han är en aktiv 
talkoarbetare inom föreningen och en 
av dem som kör upp spåret på Water-
loo genast då den första snön faller.

Bäst i åldersklassen

ÖID har premierat idrottare, träna-
re och föreningar på sitt höstmöte 
på Norrvalla.

Casper Holm från IF Fyren valdes 
till den bästa idrottaren i distriktet 
i sin åldersklass, H-15. Casper hör 
till landseliten på medeldistans, 
800m och 2000 m.

Korsnäs kommun belönar år-
ligen goda idrottsprestationer 
med ett stipendium. Stipendium 
ges åt idrottare enligt uppgjorda 
kriterier.

Bildningsnämnden godkände 
21.11.2022 att följande idrotta-
re erhåller stipendium för goda 
idrottsprestationer 2022:

Skidledaren, klubbmästaren 
och hedersmedlemmen från IF 
Fyren Kaj Karlsson har av Bild-
ningsnämnden i Korsnäs valts 
till årets motionär 2022.

Kaj har alltid varit en aktiv mo-
tionär och även tävlingsinriktad. 
Löpning, skidning och cykling 
hör till hans favoritaktiviteter. Kaj 
Karlsson var aktiv som ledare i Fy-
ren mellan åren 1988–1999. 

Löpningen påbörjades tidigt och 
Kaj deltog många gånger i den 
egna byns motionslopp, Kvarnlop-
pet. Dessutom har han avverkat 
två maratonlopp; Stockholm- och 
Wasamaraton. Lidingöloppet i 
Sverige sprang han 2010. Kan även 
nämnas att han deltagit i Vin-
delälvsloppet och West Coast Ra-
ce-stafetten mellan Jakobstad och 
Kristinestad.

Skidningen har också varit en 
del av Kajs motionsintresse. Han 
har skidat Vasaloppet 15 gånger. 
Det senaste skidade han år 2012. 

Cyklingen kom in i programmet 

Korsnäs meste motionär 2022
för 14 år sedan, 2008. Då köpte Kaj 
sin första tävlingscykel från sport-
affären i Närpes. Idag represente-
rar han Waasa Watt Warriors, en 
landsvägscykelförening.

Cyklingen var en motionsform 
i början men efter att cykelintres-
set tilltog började Kaj även täv-
lingscykla. År 2018 tog Kaj en fin 
bronsmedalj i FM-tävlingen, 20 
km tempolopp. Klassen han täv-
lade i var H70 år. Botniacyklingen 
har han genomfört flera gånger, 
likaså Vätternrundan i Sverige. 
Botniatrippen; skida-cykla-löpa, 
genomförde han år 2009.

Sommartid gör han en tränings-
runda på 30–40 km fyra gånger i 
veckan då vädret tillåter cykling. 
Nu när vintern är på intågande 
blir det att cykla i källaren på en 
trailer. Kaj har siktet inställt på 
nästa sommar då han får tävla i 
den nya klassen H75 år.

Vi önskar Kaj Ett Gott Nytt Cy-
kelår 2023!

Text och foto Roger Lindholm

Stipendier för goda idrottsprestationer
Casper Holm, silver FM friidrott, 100 €
Joel Blomqvist, brons FM friidrott, 100 €
Hugo Helgas, silver mountainbike, 100 €
Thomas Ramstedt guld FSSM, skidor, 
60 €
Filip Fröding, silver FSSM, skidor, 60 €
Marius Ramstedt, silver FSSM, skidor, 
60 €

Bildningsnämnden utsåg 
21.11.2022 Kaj Karlsson 
från Harrström till Korsnäs 
meste motionär 2022.
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Fotboll har övergått i futsal denna tid på året. Fem 
av de ordinarie spelarna i Korsnäs FF:s fotbollslag 
spelar futsal med BFF Gazije i division tre  och 
12 spelare ur andra laget samt ett antal juniorer 
spelar futsal i det gemensamma laget BFF Gazije/
Korsnäs FF 2 i division fyra. Dessutom spelar fyra 
av fjolårets spelare futsal i division två laget FCK 
International från Vasa. Jag tycker att det är rik-
tigt bra, för på detta sätt får spelarna också riktigt 
bra teknikträning inför kommande fotbollssäsong. 

Det är för övrigt riktigt intressant att följa med en 
futsalmatch. Det händer något hela tiden och spe-
lare med fin teknik kan göra saker med en futsal-
boll som man kanske inte får se på en fotbollsplan. 
Så gott folk, kom till Pixnehallen och heja på våra 
spelare då BFF Gazije och BFF Gazije/Korsnäs FF 
2 har sina hemmamatcher samt turneringar.

Julkalendern har sålts flitigt under den senaste 
månaden. Är det någon som ännu önskar köpa 
julkalender ta kontakt med Stefan Eklund tel 040-
0889267 så kan han kanske ordna fram någon 
kalender åt er. Vinstförteckningen publiceras i 
Vasabladet 24.12, så då får ni se om ni fått några 
fina vinster. 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR FRÅN KORSNÄS 
FOTBOLLSFÖRENING!!

Börje Maars

Höstnytt från Korsnäs FF

BFF Gazijes matcher i Pixnehallen
16.12 kl. 20.00 BFF Gazije - Kikken futsal

22.1 kl. 19.00 BFF Gazije - VFU

27.1 kl. 20.00 BFF Gazije - Kikken futsal

10.2 kl. 20.00 BFF Gazije - FC Seinäjoki/2

BFF Gazije/Korsnäs FF 2 matcher  
i Pixnehallen
17.12 kl. 16.00 BFF Gazije/Korsnäs FF 2 - MIF 
Futsal YB

7.1 kl. 11.00 BFF Gazije/Korsnäs FF 2 - KJV

7.1 kl. 13.20 KJV/Black - BFF Gazije/Korsnäs FF 2

29.1 kl. 11.00 BK-48 - BFF Gazije/Korsnäs FF 2

29.1 kl. 13.20 BFF Gazije/Korsnäs FF 2 - Ruutu-
paidat FKKI-35

Fotboll är kul, kom med du också! 

 Barn födda 2011-2017 som vill träna i grupp, känna gemenskap, spela boll och ha roligt 
tillsammans. Varmt välkomna med att prova på fotboll tillsammans med oss! 

 
Hör av er till kontaktpersonen i respektive lag om ni har barn som är intresserade att vara med 

kommande säsong. Vi startar träningarna i januari.  
Lyckas vi får tillräckligt många intresserade flickor med, hoppas vi på att kunna skapa ett eget flicklag till våren. 

 

Flickor födda 22001144, 22001155 och 22001166 (Petra Wide 050-3261785) 

Pojkar födda 22001166 och 22001177 (Alexandra Stenfors 050-3625221) 

Pojkar födda 22001133,,  22001144  och 22001155 (Mujo Camdzic 045-2059370) 

Pojkar födda 22001111  och 22001122 (Jonathan Sten 050-5740095) 

”Du måste inte kunna för att börja, men du måste börja för att kunna.” 

Korsnäs Junior Fotboll 
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Årets klubbmästerskap i dressyr avgjordes tis-
dagen den 20 september med Carina Kemppi som 
domare.

Juniorernas mästerskap blev så jämnt det kan bli 
då både Celine Ramstedt med Ronaldo och Emma 
Långström med Elvis Caruso fick 143 poäng. Efter-
som Celine och Ronaldo fick 0,5 poäng högre under 
de Allmänna intrycken på bedömningsprotokollet 
så dömdes de som vinnare och Emma och Elvis blev 
tvåa. Aline Kronstrand blev trea, även hon red på 
ponnyn Elvis Caruso.

Bland seniorerna gick titeln som årets klubbmäs-
tare till Mia Ahlholm och Herman med 136 poäng.

Premieringar
Västkustryttarna premierar årligen några av fören-

ingens medlemmar. Detta år delades priset för Goda 
Framsteg under året ut till Celine Ramstedt, detta 

Årets juniormästare Celine Ram-
stedt och föreningsponnyn Ronaldo.

Seniormästaren i hoppning Jenny Långström på Cöster samt 
tvåan Mia Ahlholm på Herman.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskar VästkustryttarnaGOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskar Västkustryttarna
pris delas ut till en person som har visat kämparglöd 
och framgång under året. Teresa Perjus fick priset 
Rejäl Ryttare, avsikten med detta pris är att betona 
vikten av ett gott uppträdande och respekt för hästen 
och medmänniskorna. Gunilla Simons blev utsedd 
till Årets Funktionär.

Juniordag i stallet
Den 4 december ordnades en juniordag i stallet. 

Deltagarna fick sköta om hästarna, rida och pyssla. 
Dessutom ordnades julfotografering, juniorerna fick 
ta personliga julfoton tillsammans med favorithästen 
som skickats åt dem via e-mail efteråt. Samtidigt togs 
årets julhälsning. Föreningen bjöd på glögg och pep-
parkakor.

Resultat finns på Västkustryttarnas hemsida  
www.vkr.fi

Text och foto: Marina Holtlund 
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RESA TILL LOFOTEN I NORGE
Korsnäsnejdens pensionärer rf och 
Övermarkpensionärerna har reserverat 
platser till nästa års resa till Lofoten med 
Ingsva Resor.
Resan blir 3-9.6.2023. En del av ditresan 
sker med Hurtigrutten. Resans pris 1.380 €/
person. Enkelrumstillägg 310 €.
Närmare information om resan fås av 
Anna-Lena Kronqvist, tel. 040-7565597 eller 
e-post annalena.kronqvist@icloud.com.
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KORSNÄSKORSNÄS
På gång iPå gång i

JulhälsningJulhälsning
 från Korsnäs 4H från Korsnäs 4H

Korsnäs 4H önskar alla medlemmar med familjer, 
sponsorer och samarbetspartners en riktigt God Jul 

och Gott Nytt År! 
Styrelsen för Korsnäs 4H 

Gilla oss påGilla oss på
www.korsnas.fs4h.fiwww.korsnas.fs4h.fi
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KKoommmmuunnkkaannsslliieett  hhåålllleerr  jjuullssttäännggtt  

2233..1122,,  2277..1122  oocchh  3300..1122..22002222  
  

    VViidd  aakkuuttaa  ssoocciiaallaa  äärreennddeenn  rriinngg      005500  44006644  883311  kkll..  1100..0000  --1122..0000  

VViidd  aakkuuttaa  tteekknniisskkaa  äärreennddeenn  rriinngg      005500  33886666  447722  //    2233..1122  

    005500  55550066  226677//  2277..1122  oocchh  3300..1122  

                                                                                                                                          

  
 

PRELIMINÄR MÖTESTIDTABELL FÖR VÅREN 2023

Kommunstyrelsen
JANUARI KST 1/2023  måndag 23.1.2023 kl. 18.30

FEBRUARI KST 2/2023  måndag 20.2.2023 kl. 18.30

MARS  KST 3/2023  onsdag 29.3.2023 kl. 17.30 (Bokslutsmöte)

APRIL  KST 4/2023  måndag 17.4.2023 kl. 18.30 

MAJ KST 5/2023  måndag 22.05.2023 kl. 18.30

JUNI  KST 6/2023  måndag 12.06.2023 kl. 18.30

Fullmäktige
MARS  KFGE 1/2023 måndag 06.03.2023 kl. 19.30

MAJ KFGE 2/2023 måndag 29.05.2023 kl. 18.30 (Bokslutet 2022)
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Julens öppettider
Biblioteket är öppet fram till julafton fredag 23.12 

kl 12-19 och därefter normal öppethållning tis-
dag-torsdag.  Nyårsafton 31.12 öppet kl 12-15.

På det nya året normal öppethållning v. 1, måndag 
2.1-torsdag 5.1.

Trettondagen stängt.
Bokbussen kör måndag-onsdag vecka 51 och 

därefter igen vecka 3, från 16.1. 2023 God Jul och 
Gott nytt år önskar bibliotekspersonalen!

Utställning
December månads utställning Sebastian Sund-
lin, fotografier I huset där tomaterna bor. Lokal 

anknytning! Visas fram till och med vecka 1-2023.

Konsert
Christmas Jazz med Mariah Hortans & M Sand-

berg Duo fredag 16.12 kl 19.00 i biblioteket. Fritt 
inträde.
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Juljazz
16.12 kl. 19 Juljazz i biblioteket

med Mariah Hortans/Mathias Sandberg Duo
Fritt inträde

Film på youtube
Håll utkik efter Biblioteksparlamentets film med 

ungdomsrådets Jennifer Sten och Anna-Stina 
Öling som intervjuade författaren Lars Sund i bib-
lioteket. Kommer på bibliotekets youtube-kanal.

Förenade krafter med föreningar
Tack till de föreningar som deltog i bibliotekets 
projekt Förenade krafter med föreningar under 
hösten. Det blev ett varierat program med öns-

kade intressanta föreläsningskvällar:
• Korsnäs4H och Sofia Kullberg om bemötande,
• Korsnäsnejdens pensionärer önskade höra Lars 

Sund om Fågelboken, 
• Föreningen Prästgårdsmuseet Maria Turtscha-

ninoff om romanen Arvejord, 
• Korsnäs uf&bf Annukka Såltin från Pelituki rf 

om ungdom och skärmtid 
• Nordkorea café Gunilla Luther Lindqvist, som 

berättade om Nada Nords verksamhet i Jakob-
stad, nyss hemkommen från Ukraina, 

• Västkustryttarna och Annukka Hietikko om ett 
liv med hästar.

Bibliotekspersonalen berättade om bibliotekets 
tjänster och stod för serveringen. Ett projekt med 

medel från RFV.

Maria Turtschaninoff  
berättade levande 
och intressant om sin 
första vuxenroman, 
som även kommer att 
översättas till många 
språk. I bibloteket 
finns den på svenska 
och finska.

Pettson och Findus firar jul
Barnens 

Estrad visade 
Pettson och 

Findus firar jul 
i biblioteket 

5.12.2022.
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Julmarknad, pyssel och  
pepparkaksbak i Korsnäs 
Prästgårdsmuseum
Prästgårdsmuseet sålde lotter, 
dörrkransar, granrismattor och 
kakor på julmarknaden. I år kom 
det mycket folk till marknaden. Det 
blev en riktig julmarknadsstäm-
ning med vackert vinterväder. Else 
Lundwall hade hand om barnens 
julpyssel inne i salongen. Benita 
Bernas och Kristina Ravals skötte 
tillsammans med barnen peppar-
kaksbaket i köket.

Renoveringar 2022-2023
Den gamla fallfärdiga rian på muse-
iområdet är nu renoverad. Den 
har fått flera nya stockvarv och ett 
nytt tak av plåt. Det gamla värme-
systemet i museet har krånglat en 
längre tid. Nästa år 2023 kommer 
det att bytas ut till bergsvärme. 
Svenska kulturfonden och Kyrkans 
centralfond har beviljat bidrag. Fler 
bidragsgivare behövs ännu.

QR-kod, förnyad hemsida och 
ny broschyr
På försommaren före museets 40 
års jubileum uppdaterades förening-
ens hemsida med texter och QR-ko-
der för varje rum. En ny broschyr 
på svenska och finska håller på att 
utformas inom ramen för samarbets-
projektet med prästgårdsförening-
arna Chydenius prästgård i Karleby, 
Torgare i Kronoby och Rosenlunds 
prästgård i Jakobstad. Målet med 
projektet är att länka ihop fyra präst-
gårdsmuseer och göra en gemen-
sam webbportal för en samordnad 
marknadsföring samt inlänkning 
till den österbottniska kulturrutten 
Genius Loci.  Detta bland annat med 
tanke på S:t Olavsleden, den pil-
grimsled som Kronoby folkhögskola 
planerar. 

Sommarteater 2022 och 2023
Sommarteatern om ”Kaplan Gabriel 
Kalm och sonen Pehr” hade både 
historiska och många humoristiska 
inslag och blev riktigt lyckad! Alla 
skådespelare, sångare, regissör och 
kapellmästare är överens om att 
spela en repris nästa sommar. Skriv 
in veckoslutet 16-18 juni 2023 i era 
nya almanackor!

Välkommen med i föreningen
Välkommen med som medlem för 
att stöda föreningens arbete med att 
utveckla museiområdet och bevara 
prästgårdskulturarvet. Läs mer på 
vår hemsida www.prastgardsmuseet.
hembygd.fi Som medlemsförmån får 
du tidningen HEMBYGDEN som ges 
ut av Finlands svenska hembygds-
förbund. Du blir medlem genom att 
betala medlemsavgiften direkt till 
föreningen FI51 5552 2520 0247 92. 
Medlemsavgiften 2022 är 15 euro. 
Föreningen ordnade en medlemsvärv-
ning i år och fick 32 nya medlemmar!

Julhälsning
Alla korsnäsbor, medlemmar, talko-
arbetare, skådespelare, Korsnäs hem-
bygdsförening, Svenska kulturfonden 
och övriga fonder, Korsnäs kommun 
och bibliotek, Korsnäs hembygdsfond, 
Korsnäs församling, Korsnäs Samfäll-
igheter och donatorer tillönskas

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Prästgårdsmuseet informerarPrästgårdsmuseet informerar

Lillajul på museitunet
Årets lillajulmarknad ordnades den 26 november 

i vintrig miljö. Det fanns knappt någon snö, men 
tack vare kylan och lite rimfrost blev det ändå jul-
stämning. 

Marknaden var välbesökt, många marknadsförsäl-
jare hade mött upp och det blev en fin inledning på 
julfirandet.
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FÖRSAMLINGSNYTT

Baltikumvännerna
Baltikumvännerna tackar för det gångna året. 

Vi fortsätter med verksamheten igen  
10.1.2023 kl.13.00 -18.00

En önskan gällande kläderna som doneras inför nästa 
år: Endast hela och rena kläder, man bör kunna tänka 

sig att använda det man donerar.  
Tack på förhand!
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MED ÖNSKAN OM EN FRIDFULL JUL I 
ALLA HEM!

Kansliet är stängt under mellandagarna. 
Matutdelningen ordnas fortsättningsvis 

varje onsdag kl. 08.30-09.00. 

Julens Gudstjänster
Sö 18.12 kl. 11.00 Högmässa i kyrkan, Guy Kronqvist.
To 22.12 kl. 10.00 Julgudstjänst med Molpe skola i Molpe 
bykyrka. Program av skolans lärare och elever, Guy Kron-
qvist m.fl. Allmänheten är också välkommen med.
Julafton lö 24.12 kl. 14.00 Julbön i kyrkan, Guy Kronqvist, 
Deseré Granholm. Sång av Linnea och Ida Granholm.
Juldagen sö 25.12 kl. 8.00 Julotta i kyrkan, Guy Kronqvist, 
Deseré Granholm, sång av Kyrkokören. Vi tänder inte riktigt 
tusen juleljus, men väldigt många! Kom och räkna… 
Julannandagen må 26.12 kl. 18.00 ”De vackraste julsång-
erna”, allsångsgudstjänst med Projektkören, Deseré Gran-
holm, Guy Kronqvist.
Nyårsdagen sö 1.1.2023 kl. 11.00 Högmässa i kyrkan, Guy 
Kronqvist, Deseré Granholm.
Trettondagen fre 6.1 kl. 11.00 Gudstjänst i Taklax bönehus, 
Guy Kronqvist, Deseré Granholm.

Två premierade trotjänare
På kyrkoårets första söndag - den första advent - premie-
rade församlingen två trotjänare. Kantor Deseré Granholm 
fick en utmärkelse för 30-årig tjänst. Gravgrävare Stefan 
Hartvik uppmärksammades efter att ha grävt gravar i 40 år.

TACK TILL/FÖR..
..trotjänare inom missionen och till alla givmilda 
I höst har vi haft två försäljningsdagar för missionen. På alla 
helgona ordnades soppdag och på självständighetsdagen 
serverades våfflor och så kunde man fynda på bazarbordet. 
Tack till Korsnäs älgjaktlag för köttet till köttsoppan, till alla 
kockar som ställt upp i köket dessa två dagar, till alla som 
bidrog med hembakat, till Blomster för dekorationer  osv. Ni 
är alla guld värda!
..deltagande i kyrkofullmäktigevalet
Tack till alla som röstade i kyrkofullmäktigevalet i november 
och Tack till alla som ställde upp som kandidater. Obero-
ende om ni fick en ordinarieplats eller blev suppleanter så 
behövs ni i vår församling! 

...engagerade i Baltikumvännernas verksamhet på 
gruvområdet ..hjälpen har nått fram till Kaunas!
Ett Stort Tack till alla som hörsammade önskan som diakon 
Hanna framförde om hygienproduter till ukrainska flyk-
tingar vid gränsen i Litauen. Det kom in en hel del som gör 
livet lite lättare för de utsatta människorna i deras svåra 
situation. Tack även till alla som under året har kommit 
med saker till gruvan. Ett stort Tack även till alla som jobbar 
frivilligt för att verksamheten skall fungera så bra som möj-
ligt och till er som kom och lastade lastbilen.  Ingen nämnd 
och ingen glömd! 
..Hultholms grönsaker
Diakonen vill även tacka Hultholms grönsaker för den fina 
hjälpen! 

PÅ FÖLJANDE ÅRS SIDA!
Kara- och kvinnosamling
Samlingarna som brukar kallas kara- och kvinnosamling 
har önskats och kommer att ordnas under våren en gång 
i månaden, sista onsdagen i månaden kl. 18.30. Det första 
tillfället på nästa års sida blir således 25.1 i församlings-
hemmet. Se Kyrkpressen för mera info!

Månadsträffarna i januari
Månadsträffarna i januari kommer undantagsvis att ordas 
vecka 2 och 3 enligt följande:

Måndag 9.1 Månadens kaffeböner i församlingshemmet 
kl. 11.00, Lunch på Bistro kl. 12.00
Torsdag 12.1 kl. 10.00 Harrström Uf på vinden
Onsdag 18.1 kl.13.30 i Korsbäck byagård
Fredag 20.1 kl. 13.30 i Molpe bykyrka

Med fokus på gemenskap, kaffe (till förmån för missionen) 
och kort andakt. 

Silvergruppen/dagssamling
Silvergruppen, dagssamling för alla daglediga ordnas en 
gång i månaden. Första tillfället blir fredag 13.1 kl.14.00. Se 
Kyrkpressen för mera info! 

Barnverksamheten
Barnverksamheten fortsätter vecka 3 enligt samma schema 
som under hösten. Söndagsskolan återupptas 15.1 kl.11.00 
i Korsnäs församlingshem. 
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VÄLKOMMEN TILL MÅNGSIDIGA OSTROCENTER 

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

 

 

Vi önskar alla våra kunder enVi önskar alla våra kunder en  

God Jul God Jul och ett och ett Gott Nytt ÅrGott Nytt År  

STORT UTBUD I LAGER       Tisdagen den 20.12  
-Glöggbjudning  

-Lotteri 

-Erbjudanden  

-10% på alla leksaker 

VÄLKOMMEN IN! 

SANDNINGSMAKADAM 20KG  LECA KROSS 25L  

6,90€6,90€  

IMPREGNERAT TILL REDUCERAT PRIS 

Vi betjänar vardagar fram till jul 9-21
- uppskattade presentkort på behandlingar

- Mickus kallrökta ostar, även som gåvoförpackning 

- vackra julförpackningar med sköna produkter

- silversmycken made in Finland

Gammaldags julmarknad!
Vi ordnar en gammaldags julmarknad på vår gård 

söndagen den 18.12 kl. 11-15
Stort antal försäljare kommer med bl.a hantverk, 
livsmedel tex kött, ost,bakverk. 
Även tomten besöker marknaden. 
Kaffe och färska munkringar samt nybakade 
rågbröd säljer vi i vår mysiga lillstuga på gården. 

Varmt välkomna!
A&M Tjänster Ab / Salong må bra A&M Tjänster Ab / Salong må bra 

Tfn 0452268543, tidsbokningTfn 0452268543, tidsbokning
Öppet vardagar Kl 9-21Öppet vardagar Kl 9-21

Välkommen på juluppköp på Kyrkobyvägen 125Välkommen på juluppköp på Kyrkobyvägen 125



KORSNÄSKORSNÄSNyttNytt

28

A
n

n
o
n

s
e
r

VÄLKOMMEN PÅ UPPKÖP  
I JULETIDER

Blommor och pynt
Öppet fre 23.12 kl. 9 - 18
  julafton  kl. 9 - 12
  Juldagen och julannandag självbetjäning

GOD JUL o GOTT NYTT ÅR
ö. vi på Korsnäs Blomster
050 5740 464 06 3641 410

carina.lagerstrom@netikka.fi

God Jul
och 

Gott Nytt År!
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LC Korsnäs tackar för understöd till vår hjälpverksamhet 

God Jul och Gott Nytt År 
önskar följande företag och organisationer   

 

     Korsnäs Kommun 
 
 

 

 
 

Bokföringsbyrå Molpe 
 AL Consulting 

050-5575178 

 

 
 

Jordbyggnad Dan-Erik Karlsson Kb 
66280  Taklax 

www.karlssons.fi 

Norrback Peter & Niklas 
Petalax 

Matpotatis året runt 

 
 

 

 

Ky L. Enberg Kb 
Korsnäs Bokföringsbyrå 
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LC Korsnäs tackar för understöd till vår hjälpverksamhet 

God Jul och Gott Nytt År 
önskar följande företag och organisationer   

 
 

OK Kate -  säkraste filttaket i Finland 
 

Westbergs 
Handelsträdgård 

 

 
 

Inderfjärdens Trädgård 
 

Korsnäs Blomster 
 

 
Taklax El Ab 

 

 
 
 

 
    Bäckman & Söner Ab 

 
Kolebackvägen 144,66210 Molpe 

050-5184085 
karl-erik.backman@netikka.fi 

 

 

 

   Korsnäs 
   Apotek 

God Jul och Gott Nytt År 
tillönskar jag er. 

 
 

Anders Norrback 
Riksdagsledamot  

 
 
 
 

 

M. Aspbäck Kb  
GODSTRANSPORT 

0400-368051 

 

 

 
Bokföringsbyrå Junic 

Christina 
050 5910059 

 
Björkbloms Taxi o Buss bilar 

1+8,1+19,1+26  
ordnar även mindre gruppresor 

 

TAXI Kaj Holm 
Molpe 

050-5170123 

 
Team Åkersten Ab 
Janne 0500-563287 

Magnus 050-5463054 
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LC Korsnäs tackar för understöd till vår hjälpverksamhet 

God Jul och Gott Nytt År 
önskar följande företag och organisationer   

 
 

Växthus 
Olav Andtfolk 

                             
 

                                      Där var du finns. 
            Korsnäs 

                     Närpes Golv 
                             0400-955317 

                             www.narpesgolv.fi 

 

 
  

 

 
Nygrund Einar och Max 

 

Firma K. Rusk 
 

 

Crosstable 
Rainer Bystedt 

önskar alla korsnäsbor 
en God Jul och ett Gott Nytt År. 

 

 

Korsnäs församling 
kansliet öppet ti/to 9-12 

www.korsnasforsamling.fi  

 
 

 

 
 
 
 

God Jul önskar 
Lis-Britt 

Lars-Erik och Susanne 

 
Bergfolk Car Service 

          050-3218370 
          050-5700698 

  
 
 
www.hfbryggan.fi             041-4426771 
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LC Korsnäs tackar för understöd till vår hjälpverksamhet 

God Jul och Gott Nytt År 
önskar följande företag och organisationer   

 
  

Pistol Jonas 
Maskinentreprenad 

050-4688556 

Korsnäs Glas-service 

 

 

 

 

Car-Ax 
 

 
Växthus 

Thomas Vestberg &  
Therese Smedback 

 

Städservice 
Granqvist & Åkerblom 

 

 
VÄSTGOTT - Fisketillbehör 

Fredrik 
050-5524779 

Korsnäs Städ- och 
Byggtjänst Kb 

Molpe 
Transport  Westerlund Kennet 

 
transport.westerlund@gmail.com 

 
050-4310658 

          JORDGUBBAR 
Naturgödslade, inga 
bekämpningsmedel 

SYRÉN PETALAX 
0400-369224, 040-7428845 

 

 
          050-5910049 Helena 

www.inpampas.fi 

Jan-Ove Sandman 
Vedförsäljning 

Mirzas  
Jobbservice 

Storsveds Sopservice
 

 

K Vesterback 
Transport 

0400-767223 

Lyftdörrar 
Meris Teamwork 
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LC Korsnäs tackar för understöd till vår hjälpverksamhet 

God Jul och Gott Nytt År 
önskar följande företag och organisationer   

 
 

   Kronstrands 
      Bilmåleri 

 
                                       
 

                                                          Molpe 

 
 
 

                       Bistro Korsnäs                                                                     Bistro Närpes 
                   044-2395306                                                                                       045-6918016 

 
 

 

 

 
 
 
 

www.mrmotors.fi 
06-3641102 

 
 

Leg. Massör 
Carina Kronholm 

050-3381036 
 

                

 

 

 
 

Elinstallationer och Service | Elplanering | Lagerbutik 
tommy@taelektriska.fi tel. 050 592 3478 

 

Inför julen har lionsklubben sålt julkort och hedrat de stupades minne. Äldre i kommunen har 
fått besök och fått en julgåva och en julhälsning. Från lionsklubben tackar vi för att ni som 
vanligt välvilligt hjälpt oss i vår verksamhet.  

                            God Jul och Gott Nytt År 2023 till er alla.         LC Korsnäs/Lis-Britt 

TA Elektriska Kb 
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Vuoden 2022 talousarvio laadittiin viime vuonna 
miinustalousarviona, mutta tiettynä valopilkkuna 
oli kunnallisverotuotot, jotka osoittivat varovaista 
nousua. Meneillään olevasta  vuodesta näyttää täl-
tä näkymältä tulevan huomattavasti parempi kuin 
syksyllä 2021 voitiin kuvitella ja sen vuoksi kun-
nanvaltuusto tarkisti  talousarvion paremmaksi  nyt 
syksyn 2022 aikana. Näyttää siltä kuin tekisimme 
odotetun ylijäämän jo tänä vuonna, mikä tuntuu 
hyvältä alijäämäisten vuosiemme jälkeen. Lisäksi 
olemme selviytyneet sekä ylimääräisistä poistoista 
Lärknäsin osalta kuin myös projektin aiheuttamista 
suurista investoinneista. Voimmekin sitten paneutua 
ensimmäiseen talousarvioomme, sosiaali- ja ter-
vedenhuoltouudistuksen aikakaudella, vakaalla ta-
loudellisella pohjalla. 

Näin sanoessani haluan kuitenkin myös tähden-
tää, että aika, jota elämme, on hyvin epävarma mitä 
tulee yleiseen taloustilanteeseen ja geopoliittiseen 
maailmantilanteeseen. On asioita, jotka vaikuttavat 
meihin paljon korkojen nousun, inflaation ja yleisen 
kustannusnousun muodossa, monella alalla. Tämä 
koskettaa yhtä hyvin kuntalaisiamme, ja talvi 2022-
2023 voi vielä tuoda meille uusia yllätyksiä, joita 
emme ole voineet ottaa huomioon etukäteen.

Ehdotus vuoden 2023 talousarviosta  ja vuosien 
2024-2025 taloussuunnitelmasta on vahvempi ta-
lousarvio kuin pitkään aikaan. Saimme alustavat en-
nusteet verotuloista ja valtionosuuksista, jotka näytt-
ävät oikein hienoilta. Mutta koska samalla tiedämme, 
että voi tulla laajoja lomautuksia  eri toimialoilla ja  
on mahdollisesti myös aloja, jotka eivät selviä suu-
resta kustannusten noususta, niin kunnanhallituk-
sen valinta oli ehdottaa varovaisempaa linjaa.

Vuodesta 2023 koko sosiaali- ja terveydenhuol-

Korsnäsin kunnan talousarvio 2023 
ja taloussuunnitelma 2024-2025

Korsnäsin kunnanvaltuusto käsittelee kunnanhallituksen ehdotusta 
talousarviosta ja taloussuunnitelmasta kokouksessaan 8.12.2022. Näin 
ollen pääkirjoitus on kirjoitettu kunnanhallituksen valtuustolle teke-
män ehdotuksen pohjalta ja kuten varmasti kaikki tiedätte, niin val-
tuuston käsissä on lopullinen ratkaisu.

to siirretään valtiolliseen hyvinvointialueeseen. Se 
merkitsee vuorostaan huomattavia uudelleenjärjes-
telyjä kuntatalousarvioon.Kaikki sosiaali- ja tervey-
denhuollon kustannukset sekä erikoissairaanhoito 
siirretään valtiolle, mutta samalla kuntien tuloverois-
ta vedetään pois laskennallinen erä kuten myös osa 
valtionosuuksista. Nyt on hyvinvointialueen asia 
huolehtia Pohjanmaan asukkaiden koko sosiaali-ja 
terveydenhuollosta ja toivomme heidän onnistuvan 
tehtävässä hyvin!

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus merkitsee, 
että Korsnäsin kunnan kustannukset tältä sektorilta 
jäävät pois, ja numeroina kunnan kustannukset pie-
nenivät vuoden 2023 talousarvioehdotuksessa n. 9 
miljoonalla, ja verot ja valtionosuudet pienenivät n. 
8 miljoonalla, verrattuna 2022 talousarvioon.Mutta 
nämä ovat lukuja, joita korjataan vuoteen 2024 saak-
ka, kun tilinpäätösluvut vuosilta 2022 ja 2021 on lo-
pullisesti vahvistettu.

Talousarvioehdotus 2023 
Talousarvioesityksessä laskemme toiminnan koko-

naistuotoiksi 3,4 (3,6) miljoonaa euroa ja toiminnan 
kokonaiskuluiksi 9,0 (18,0) miljoonaa ja toiminnan 
nettotulokseksi  runsaat 5,6 (14,4) miljoonaa. Kun 
vertaamme lukuja suluissa oleviin vuoden 2022 ta-
lousarviolukuihin, huomaamme, että tulot eivät 
pienene yhtä paljon kuin menot. Osa tästä selittyy 
kasvaneilla vuokratuloilla, joita saamme hyvinvoin-
tialueelta  kiinteistöistämme ainakin vuosina 2023 
– 2025 sekä että meillä on eri sektoreilla useita hank-
keita, jotka antavat myös ulkopuolista rahoitusta.

Kuntaan jäävän toiminnan osalta olemme laskene-
et, että palkkakustannukset nousevat n. 2,5 % vuo-
den 2022 palkoista.

KORSNÄSINKORSNÄSINUutisetUutiset
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Rahoitus
Verotuottojen kehitys
€ 2018   2019     2020 2021 Ta 2022 Ta 2023
Kunnallisvero 5 066 t€    5 472 t€   5 300 t€    6 189 t€ 6 263 t€ 3 081 t€
Yhteisövero 852 t€    717 t€ 648 t€ 883 t€ 634 t€  562 t€
Kiinteistövero 730 t€     728 t€  658 t€  718 t€ 755 t€ 767 t€
Yhteensä 6 638 t€  6 917 t€ 6 606 t€ 7 790 t€ 7 652 t€ 4 410 t€

Kuten yllä olevista luvuista käy ilmi, niin kunnil-
le tulevien verotilitysten järjestelmässä oli vähän 
rytmihäiriöitä. Se näkyy pienempinä verotuottoina 
vuosien 2018 ja 2020 tilinpäätöksissä, mutta korjatti-
in vuoden 2021 tilinpäätökseen. Korsnäsin kunnan 
verotuotot 2022 ovat luultavasti budjetoitua suu-
remmat, mutta tässä ei ole huomioitu näitä talousar-
viomuutoksia vaan se on alkuperäinen verotalousar-
vio, joka näkyy sarakkeessa Tal.arvio 2022.

Valtionosuusjärjestelmää muutetaan radikaalisti 
vuonna 2023 ja sosiaali- ja terveydenhuollolle las-
ketut valtionosuudet siirretään suoraan hyvinvoin-
tialueille.Kuntien vuodesta 2023 ja siitä eteenpäin 
saamat valtionosuudet ovat rahoitusta kuntien lap-
sille ja nuorille sekä Korsnäsin osalta myös iso osa 
järjestelmämuutosten verotäydennyksiä ja korvauk-
sia. Yhteensä Korsnäsin kunta saa n. 5 miljoonaa 
vähemmän valtionosuuksia vuonna 2023 verrattuna 
vuoteen 2022.

Investoinnit
Mitä tulee investointeihin vuoden 2023 talousar-

viossa, niin emme voi puhua suurista investoinneista.
Kyseeseen tulee lähinnä kunnantalon rakennushank-
keen päättäminen ja tulevien isompien hankkeiden 
suunnittelua, sekä  kuntaan rakennettavien asunto-
jen edistyminen.

Yhteensä meillä on vuodelle 2023 investointita-
lousarvio, jossa menopuolella on 519.000 euroa ja 
ei mitään avustustuloja.  Investoinnit ovat huomat-
tavasti pienemmät kuin poistot ja sen pitäisi antaa 
meille mahdollisuuden pienentää verotaakkaa.

Velanotto
Koska kunnan vuosikate riittää rahoittamaan sekä 

poistot että investointien nettomenot, niin ei oikeas-
taan ole tarvetta ottaa uutta lainaa. Mutta kaikkien 
luottokorkojen noustessa ARA:n korkotukilaina tu-
lee uuteen valoon ja on juuri nyt paljon varmempi 
vaihtoehto kuin esim. kuntasertifikaatti. Näin ollen  
talousarviossa suunnitellaan lisätä pitkäaikaisia lu-
ottoja ottamalla suuremman osuuden ARA:n kor-
kotukilainasta ja vähentämällä kuntasertikaatin ja 
muiden kalliimpien luottojen käyttöä.

Vuodelle 2023 suunnittellaan otettavaksi uusia ly-
hytaikaisia luottoja 500.000 euroa, kun taas lainoja 
lasketaan lyhennettävän 143.700 eurolla. Samanaika-
isesti budjetoidaan pitkäaikaisten luottojen lisäystä 
500.000 euroa. Se tarkoittaa, että kunnan velanotto 
on, sisäiset lainat mukaanluettuna, 7.203.000 euroa. 
Se tarkoittaa 3514 euron lainataakkaa asukasta kohden.

Korsnäsin kunnan tavoitteena on olla turvallinen 
ja perheystävällinen kunta,jossa on hyvinvoiva väe-
stö ja kasvava määrä työpaikkoja. Suuria muutoksia 
on nähtävissä tulevina vuosina sen palvelun suhteen, 
mitä olemme tottuneet saamaan kunnasta, kun nyt 
suuri osa palvelusta  siirretään muille ylläpitäjille. 
Toiveenamme on, että voimme jatkossakin pitää 
hyvän palvelutason ja että voimme elää hyvin täällä 
Korsnäsissa.

Haluan myös antaa suurkiitoksen Teille kaikille 
taitaville korsnäsilaisille, jotka olette esimerkillisellä 
tavalla huolehtineet siitä, että meillä kuluneena vu-
onna on voinut olla menestyksekäs ja yritteliäs kun-
ta. Suuri kiitos myös kunnan henkilökunnalle jatku-
vasta hyvästä työstä kaikilla tahoilla ja toivotamme 
onnea sille osalle henkilökuntaa, joka nyt vuoden 
vaihteessa siirtyy hyvinvointialueelle.

Korsnäsin kunnan koko henkilöstö toivottaa Teille 
kuntalaiset Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta

Christina Båssar, kunnanjohtaja

VUODEN YRITYS 2021
Yritys Westfix Korsnäs Bil- & Båtinredning on 

vuoden yritys 2021, Korsnäsissa.
Perusteluna on, että yrittäjä Jan-Erik Westerlund 

on satsannut ja kehittänyt yritystään vuodesta 2000 
lähtien hyvin erityisellä alalla vankalla erikoistyöllä. 
Yritys on kehittynyt jatkuvasti ja sillä on asiakkaita 
sekä kansallisesti että  kansainvälisesti, mikä on anta-
nut suurta näkyvyyttä Korsnäsille. Jan-Erik on myös 
satsannut nykyään verkkokauppaan ja markkinoi 
aktiivisesti messuilla, sosiaalisessa mediassa ja muil-
la kanavilla.

VUODEN NUORI YRITTÄJÄ
Korsnäs Företagare r.f. valitsi Pontus Westerlun-

din vuoden nuoreksi yrittäjäksi 2021, Korsnäsissa.
Pontus otti hoitaakseen yritykset Transport Ken- 

neth Westerlund Kb ja Westerlunds Flis och Trans-
port Ab, kun hänen isänsä meni pois äkillisesti sai-
rauskohtauksessa. Hän on molempien yhtiöiden 
toimitusjohtajana vienyt niitä eteenpäin ja satsannut 
uusiin ajoneuvoihin ja koneisiin samalla kun hän on 
palkannut useita avustajia yrityksiin.

Pontus on esimerkki taitavasta ja toimeliaasta 
nuoresta yrittäjästä, joka uskaltaa todella satsata ja 
kehittää kahta yritystä maaseudulla.

KORSNÄSINKORSNÄSINUutisetUutiset
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Kunnan henkilöstölle bonus
Kunnanvaltuusto hyväksyi 14.11.2022, että kun-

nan henkilöstölle maksetaan 200 euron bonus ko-
kopäiväisessä työsuhteessa olevaa henkilöä koh-
den.

Maksun taustana on, että Pohjanmaan hyvinvoin-
tialue suunnittelee maksavansa kertasumman henki-
löstölleen joulukuussa. Bonussumma olisi 200 euroa 
kokoaikaista työntekijää kohden. Korsnäsin kunta 
ei ole siirtänyt vielä sosiaalihuollon henkilöstöään 
hyvinvointialueelle vaan kunnan henkilöstö siirtyy 
voimassa olevan lainsäädännön myötä 1.1.2023 läh-
tien. Tämä asettaa henkilökuntamme huonompaan 
asemaan kuin ne, jotka jo on siirretty hyvinvoin-
tialueeseen huolimatta siitä, että työ jota tehdään 
sopeutetaan jo nyt uuteen muutokseen, joka tulee 
2023. Korsnäsin kunnan on vuorostaan kohdelta-
va henkilökuntaansa tasavertaisesti ja se tarkoittaa, 
että mahdollinen bonus pitäisi maksaa kunnan koko 
henkilöstölle, jos kunnan henkilöstöä halutaan pal-
kita. Korsnäsin palkkalistoilla on n. 120 henkilöä, 
laskettuna kokopäivätoimisina miestyövuosina.

Palkkatoimikunta ehdotti, että 200 euron bonus 
maksetaan kokopäivätoimisessa työsuhteessa olevaa 
kohden niiden kriteereiden mukaisesti, joita on käy-
tetty aiemmin ylimääräisiin palkkapotteihin. Saa-
dakseen bonuksen henkilön pitää olla työsuhteessa 
kuntaan, kun lisän maksaminen tapahtuu (joulukuu 
2022). Osa-aikaisille maksetaan summa työsuhde-
prosentin mukaisesesti lokakuussa 2022.

Kokonaiskustannuksen lasketaan olevan noin 
30.000 euroa. Summa rahoitetaan jättämällä pit-
ämättä vuotuinen henkilöstöjuhla ja valtionosuuk-
sien lisäyksestä, josta kunta sai tiedon syksyllä 2022.

Energiansäästö kunnan kiinteistöissä
Tekninen lautakunta teki suunnitelman energian-

säästöstä kunnan kiinteistöissä tulevana talvena. En-
ergiakustannukset ovat korkeita ja tulevana talvena 
on olemassa sähköpulan riski. Osa säästötoimenpi-
teistä on tehty ja osa on vielä tehtävä.

Katuvalaistusta lyhennetään
Vallitsevia sähkön hintoja ajatellen teiden va-

laistusaikoja lyhennetään aiempiin vuosiin ver-
rattuna.

Investointitalousarviossa on mukana  myös katu-
valaistuksen saneeraus. Vaihdot ledvalaisinlaitteis-
toon johtaa energian säästöön pitkällä tähtäimellä.

Vuoden 2023 tuloveroprosentti
Kuntalain mukaan valtuuston on viimeistään 

talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä 
kunnan tuloveroprosentista.

Tänä vuonna valtuusto ei kuitenkaan saa itse 
määrätä tuloveroprosentin suuruutta, vaan suuruus 
määrätään laissa sosiaali- ja tereydenhuollon uu-
distuksen läpiviemisestä. Sen lain mukaan kunnan-
valtuuston on päätettävä vuoden 2023 tulovero-
prosentti vuoden 2022 tuloveroprosentin mukaan 
vähennettynä 12,64 prosenttiyksiköllä. Korsnäsin 
kunnan vuoden 2022 tuloveroprosentti on 22,00 %, 
mikä tarkoittaa, että vuoden 2023 veroprosentiksi 
tulee 9,36 %.

Valtuusto vahvisti 14.11.2022 kunnan vuoden 2023 
tuloveroprosentiksi 9,36 %

Kiinteistövero ei muutu
Kunnanvaltuusto vahvisti 14.11.2022 vuoden 

2023 kiinteistöveroprosentit.  Kiinteistöverot ko-
rotettiin viimeksi vuonna 2022, joten nyt niitä ei 
päätetty korottaa.

Kiinteistöverojen 0,05 %:n tarkistus antaa kunnalle 
n. 50.000 euroa lisää kiinteistöverotuloina.  Korsnä-
sin kunta saa yhteensä n. 800.000 euroa kiinteistö-
veroina vuonna 2022.

Vuoden 2023 kiinteistöveroprosentit
• yleinen kiinteistövero 1,00 %
• vakituisen asumisen rakennukset 0,55 %
• muut asuinrakennukset 1,35 %
• yleishyödylliset yhteisöt 0 %
• voimalaitosrakennukset ja –rakennelmat 3,10 %

Venepaikkavuokrat eivät muutu vuonna 
2023

Tekninen lautakunta päätti 1.11.2022, että vene-
paikkavuokria ei korjata vuodelle 2023.

Seuraavat venepaikkavuokrat ovat voimassa vuon-
na 2023:
• normaali paikka 100 €
• paikka > 4 m leveä 140 €
• vierassatamapaikka 5 €/vrk
• vierassatamapaikka 15 €/viikko

Syyssesonkivuokra (1.9. jälkeen) 1/3 vastaavasta 
vuosivuokrasta

Yllä mainittuihin maksuihin tulee lisäksi arvonli-
sävero (24 %).  Vierassatamapaikkaa käytettäessä on 
laskutuksesta otettava yhteyttä tekniseen kansliaan. 
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Vesi- ja viemärimaksut vuonna 2023
Tekninen lautakunta päätti 1.11.2022 tarkistaa ve-

simaksut vuodelle 2023. Uusi hinta on 1,70 euroa/m3 
(alv 0 %), 2,11 euroa/m3 (alv 24 %).

Viemärimaksut
Tekninen lautakunta päätti 1.11.2022, että käyttö-

maksu korotetaan vuodelle 2023 nykyisestä 1,80 eu-
rosta/m3 + alv  1,90 euroon/m3 + alv. Muita viemäri-
maksuja ei tarkisteta.

Tonteista ei alennusta vuonna 2023
Korsnäsin kunnalla on ollut vuosina 2021 ja 2022 

kampanja omakotitalotonteista, jolloin  tontteja 
myydään 10 euroa kappaleelta ja rivitalotontteja 
1.000 euroa kappaleelta.

Tekninen lautakunta ehdotti, että tonttien hinnat 
vuonna 2023 palautetaan normaalihintaan, ts.  siihen 
hintaan, joka oli voimassa vuosina 2015-2020 ennen 
kampanjaa.

Valtuusto vahvisti 14.11.2022 tonttien hinnat vuo-
delle 2023 teknisen lautakunnan ehdotuksen muka-
isesti. Yksittäiset tonttien hinnat mainitaan omassa 
luettelossaan, jonka voi saada teknisestä kansliasta.

Toimenpidelupa aurinkopaneeleille
Kunnan rakennusjärjestyksessä ja rakennusvalv-

onnan taksoissa ei ole tietoa aurinkopaneeleista tai 
auringonkerääjistä.

Tämän päivän energiahinnoilla  on tavallista, että 
kiinteistön omistajat asennuttavat tällaisia paneeleja 
rakennusten katoille. Aurinkopaneeleja ja auring-
onkerääjiä voi  myös asentaa maassa oleviin raken-
nelmiin. Maankäyttö- ja rakennuslain 132/1999 § 
126a mukaan ”tarvitaan toimenpidelupa sellaisten 
aurinkopaneeleiden asentamiselle tai sijoitukselle, 
jotka vaikuttavat huomattavasti kaupunkikuvaan tai 
ympäristöön”.

Naapurikunnissa, Närpiössä ja Maalahdessa, ei 
vaadita toimenpidelupaa  katolle asennettaviin aurin-
kopaneeleihin.

Valvontalautakunta päätti ehdottaa 8.12.2022, että 
paneelien asentamiseen siellä, missä  paneelien pin-
ta-ala on yli 15 m2 olemassaolevissa rakennuksissa,  
Korsnäsin kunnassa vaaditaan toimenpidelupaa. Toi-
menpidelupa tarvitaan myös paneelien asentamiseen 
maahan rakennetuille rakennelmille.

Veloitus tapahtuu seuraavasti:
• Aurinkopaneelit ja auringonkerääjät, toimen-

pidelupa 100 € + vastuullisen työnjohtajan hy-
väksyminen 50 €

• Maahan rakennettujen rakennelmien aurinko-
paneeleista/kerääjistä  on toimenpideluvan, 100 
€, ja vastaavan työnjohtajan hyväksymisen, 50 
€, lisäksi velotettava vahvistetussa taksassa ole-
van tehotaulukon kohta 2.9 mukaan.

Teknisen lautakunnan, kunnanhallituksen ja val-
tuuston on vielä käsiteltävä ja vahvistettava raken-
nusvalvonnan maksut, ennen kuin ne astuvat voima-
an.

Uusi sivistysjohtaja
Camilla Moliis valittiin Korsnäsin kunnan uu-

deksi sivistysjohtajaksi 1.1.2023 lähtien.
Kunnanvaltuusto perusti kuntaan  sivitysjohtajan 

viran vuoden 2022 alusta lukien. Ensimmäinen va-
lituksi tullut sivistysjohtaja, Johan Gulin, pyysi va-
pautusta virastaan per 31.7.2022, kun hänet oli va-
littu Närpiön yläasteen rehtoriksi. Camilla Moliis on 
syksyn aikana toiminut vt. sivistysjohtajana.

Korsnäsin sivistysjohtajan toimi julistettiin haetta-
vaksi lokakuussa 2022. Virkaan tuli kolme hakemus-
ta määräaikaan mennessä. Kaikki hakijat täyttivät 
vahvistetut pätevyysvaatimukset.

Kunnanhallitus ehdotti valtuustolle, että Camilla 
Moliis valitaan uudeksi sivistysjohtajaksi Korsnäsin 
kuntaan 1.1.2023 lähtien, ja että Mats Fors valitaan 
varalle. Valtuusto valitsi 14.11.2022 Camilla Moliisin 
sivistysjohtajaksi 1.1.2023 lähtien. Mats Fors valittiin 
varalle.

Hyvinvointikoordinoijan toimen perustaminen
Korsnäsin kunta on viime vuosina hoitanut kun-

nan nuorisoasioita eri tavoin, muun muassa osto-
palvelujen muodossa. Nuorisoasioiden hoidossa 
henkilöstön tarve on jatkuvaa ja vaatii henkilöstö-
resursseja. 

Matkan varrella on ilmaantunut myös muita tarpei-
ta, jotka liittyvät tehtäviin, jotka jäävät kunnan kon-
tolle siirrettäessä sosiaali- ja tereydenhuolto  alueelli-
seen hyvinvointialueeseen 1.1.2023 lähtien. Sellaisia 
tehtäviä ovat erilaisten hyvinvointitehtävien hoito 
yhteistyössä viranomaisten kanssa, kotouttamistehtä-
viä ym. Yhdistämällä nämä tehtävät yhteiseksi hyvin-
vointikoordinoijan toimeksi, niin kunta voi julistaa 
avoimeksi kokopäivätoimen tälle tehtäväalueelle. 
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Hyvinvointikoordinoija sijoitetaan sivistysjohtajan 
alaisuuteen ja on budjetoituna sivistyslautakunnan 
määrärahoihin vuoden 2023 talousarviossa.

Tointa varten on laadittu toimenkuvaus. Korsnäsin 
kunnan hallintosääntö tulee korjattavaksi vuoden 
viimeisessä valtuuston kokouksessa, johtuen tarvit-
tavista  muutoksista, kun sosiaalitoimi ei enää kuulu 
kunnan vastuualueisiin.

Valtuusto päätti 14.11.2022, että kuntaan perust-
etaan hyvinvointikoordinoijan toimi. Toimi on ollut 
avoinna haettavaksi ja määräaikaan mennessä tuli 
viisi hakemusta. Sivistyslautakunta valitsee hyvin-
vointikoordinoijan kokouksessaan 14.12.2022.

Tukipalveluyhtiön perustaminen  
hyvinvointialueella

Huoltouudistuksen jälkeen kunnat eivät enää 
saa myydä ruoka- ja siivouspalveluja hyvinvoin-
tialueille. Eteläisen Pohjanmaan kunnat (Närpiö, 
Kristiinankaupunki, Kaskinen, Korsnäs ja Vöyri) 
ovat sen vuoksi suunnitelleet perustaa tukipal-
veluyhtiön, joka alkaa myydä ruoka- ja siivouspal-
veluja hyvinvointialueelle uuden vuoden jälkeen. 
Ajatuksena on, että yhtiön henkilökunta on sama 
kuin se henkilökunta, joka jo nyt tuottaa ruoka- ja 
siivouspalveluja paikallisesti hyvinvointialueelle.

Uudelle yhtiölle laadittiin nyt yhtiöjärjestys ja osa-
kassopimus. Yhtiöllä tulee olemaan hallitus, jossa on 
vähintään kuusi ja korkeintaan kahdeksan jäsentä. 
Jokainen osakas valitsee yhden edustajan hallituk-
seen. Kristiinankaupunki valitsee puheenjohtajan, 
kuntien välisen sopimuksen mukaisesti. Toimikausi 
on yksi vuosi. Yhtiö rekrytoi toimitusjohtajan. Yhti-
ön kotipaikka on Närpiö. Yhtiön nimeksi ehdotetaan 
Stöd Botnia Tuki Ab Oy.

Valtuusto hyväksyi 14.11.2022, että yhtiö perust-
etaan, yhtiön perustamissopimus hyväksyttiin ja yh-
tiöjärjestys hyväksyttiin. Korsnäs merkitsee 24 osa-
ketta perusteilla olevasta yhtiöstä 250 eurolla/osake, 
yhteensä 6.000 euroa.Valtuusto valtuutti kunnanjoh-
tajan tekemään tarkistuksia yhtiön perustamista  ko-
skevaan sopimukseen sekä yhtiöjärjestykseen, niin 
pitkälle kuin niiden  pääperiaatteet säilyvät sekä va-
litsi kunnanjohtaja Christina Båssarin kunnan edus-
tajaksi perusteilla olevan yhtiön hallitukseen.

Kunnan äänestysalueet
Kunnanvaltuusto vahvisti 14.11.2022, että 

Korsnäsin kunta  jaetaan edelleen neljään äänesty-
salueeseen.

Äänestysalueet ovat:
1. äänestysalue, Moikipää
2. äänestysalue, Korsnäs kk
3. äänestysalue, Harrström
4. äänestysalue, Taklax
Henkilöt, joita ei ole merkitty millekään kiintei-

stölle väestötietojärjestelmässä, merkitään Korsnäsin 
kirkonkylän äänestysalueeseen. Seuraavat ajankoh-
taiset vaalit ovat eduskuntavaalit, jotka järjestetään 
varsinaisen vaalipäivän ollessa sunnuntai 2. huhti-
kuuta 2023.

Ennakkoäänestys
Kunnanhallitus päätti 7.11.2022, että kunnassa jär-

jestetään eduskuntavaalien 2023 ennakkoäänestys 
arkisin, klo 9.00-16.00 (avoinna myös lounasaikaan), 
sekä ennakkoäänestyskauden lauantaina ja sunnun-
taina klo 12.00-14.00.

Yleiset äänestyspaikat
Kunnanhallitus päätti 7.11.2022  kunnan yleise-

stä ennakkoäänestyspaikasta ja äänestysalueiden 
äänestyspaikoista vaalipäivänä. Eduskuntavaalit 
pidetään varsinaisen vaalipäivän ollessa 2.4.2023.

Vaalipäivän vaalihuoneistoina toimivat:
Nro 1 Moikipää Moikipään koulu
Nro 2 Korsnäsin kirkonkylä Kunnantalo, Rantatie 

4323
Nro 3 Harrström Harrströmin päiväkoti
Nro 4 Taklax Taklaxin koulu
Kunnan yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii 

Korsnäsin kunnantalo, osoite Rantatie 4323.
Laitoksessa tai kotiäänestyksenä suoritettavan 

ennakkoäänestyksen hoitaa tarkoitusta varten valittu 
vaalitoimikunta,

Uudet autot kotipalveluun
On tullut aika uusia kunnan autot, joita käyte-

tään kotipalvelussa. Talousarviokäsittelyssä 2022 
päätettiin, että investoinnit hankitaan ensisijai-
sesti leasingillä.

Perusturvalautakunta sai kaksi tarjousta autojen le-
asingistä kotipalveluun. Perusturvalautakunta päätti 
25.10.2022 hyväksyä edullisimman tarjouksen ko-
skien autojen leasingiä kotipalveluun. Leasing-sopi-
mus tehdään kahdesta autosta.
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Vuoden kuntoilija
Sivistyslautakunta valitsi 21.11.2022 Kaj Karlsso-

nin vuoden kuntoilijaksi 2022.
Sivistyslautakunta valitsee vuosittain Korsnäsin 

kunnan vuoden parhaan kuntoilijan. Vuoden kunt-
oilijan palkitsee paikallinen Osuuspankki, Pohjan-
maan Liikunta ja Urheilu sekä kunta.

Stipendit hyvistä urheilusuorituksista 2022
Korsnäsin kunta palkitsee vuosittain hyviä ur-

heilusuorituksia stipendillä. Stipendi annetaan 
urheilijalle sitä varten laadittujen kriteerien mu-
kaan.

Sivistyslautakunta hyväksyi 21.11.2022 , että seu-
raavat urheilijat saavat stipendin hyvistä urheilusuo-
rituksista 2022:

Casper Holm, hopea SM vapaaurheilu, 100 €
Joel Blomqvist, pronssi SM vapaaurheilu, 100 €
Hugo Helgas, hopea mountainbike, 100 €
Thomas Ramstedt, kulta FSSM, hiihto, 60 €
Filip Fröding, hopea FSSM, hiihto, 60 €
Marius Ramstedt, hopea FSSM, hiihto, 60 €
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KOKOUSAIKATAULUT 2023
Kunnanhallitus
TAMMIKUU Maanantai 23.1.2023 klo 18.30
HELMIKUU Maanantai 20.2.2023 klo 18.30
MAALISKUU Maanantai 29.3.2023 klo 18.30 
 (Tilinpäätöskokous)
HUHTIKUU Maanantai 17.4.2023 klo 18.30
TOUKOKUU Maanantai 22.5.2023 klo 18.30
KESÄKUU Maanantai 12.6.2023 klo 18.30

Kunnanvaltuusto
MAALISKUU Maanantai 6.3.2023 klo 19.30
TOUKOKUU Maanantai 29.5.2023 klo 19.30 
 (Tilinpäätös 2022)
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God Jul & 
   Gott Nytt År

K O R S N Ä S  H E M B Y G D S F Ö R E N I N G  Ö N S K A R


