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get kommer de både att levere-
ra flis och sköta om eldningen.
Fjärrvärmebolaget köper med
andra ord varmen i rören.

Flismängden uppskattar Kaj
Rex till 10000 kubikmeter per
år.

- Det här ger grund rör flera
jobb, vi borde rå en flisentrepre-
nör till orten och en som skall
transportera Iliset, Vi hoppas
mer pengar skall stanna i kom-
munen, säger Kaj Rex.

- För skogsägarna finns det
möjlighet att fl bidrag rör gall-
ring av ungskog och det här ger
dem möjlighet att rå betalt rör
en produkt, som inte annars ger
någon inkomst.

- De rår åtminstone betalt rör
arbetet att inståndsätta ungsko-
gen, säger Per Östman.

Byggs vid Kaurajärvivägen
Fjärvärmebolaget kommer att

anhålla om tillstånd alt bygga
fliscentralen på kommunens
mark invid Kaurajärvivägen i
Vörå.
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Maxmo låter osthyveln vila nästa år
Hoppas på ökade skatteinkomster via inflyttarna e Lugnare investeringstakt i framtiden

Fjärrvärmebolaget i Vörå valde flis
Bygger ny värmecentral på 1,5 megawatt e Skogsägare eldar och levererar råvaran
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Fjlrrvlrmebolaaet i Vörl kom-
mer att byta ut rloljan mot flis.
En ny fliscentral skall bYllas
under Dlsta lr. Samtidigt har
fjlrrvlrmebolaget, Vörå Värme-
fönörjnlOg, fattat beslut om att
skriva kontrakt om leverans av
rlvaran med ett andelslag, som
baJdas av åtta lokala skogsägare,
De ltta skogsägarna skall i sin
tur köpa upp virke till f1j!lav
skogsAgare.

Det har en redan en längre tid
!ltltt klart att Ijllrrvllrmebolaget
kommer att gl in rör inhemsk
eneTJi och valet har stått mellan
pellet och flis.

- Nu har bolagsstämman rat-
tat en enhaUigt beslut om att gå
in rör n· slaer Kaj Grannas,
ordförande i Vörå Värmeför-
IÖrjning.

Det linns en del som förvå-
nar sig över alt kommunen. som
är deJligare i pelletfabriken. går

in för flisaJtemativet men det
finns ingen konflikt i detta. Det
hlr är en anliggning som passar
rör flis, imånga av kommunens
mindre anläggningar håller vi
som blst på att konvertera till
pellet, säger Per Östman. som i
det blir rallet uttalar sig både i
egenskap av kommunstyrelsens
ordrörande och som kommu-
nens representant i Ijllrrvllrme-
bolaget

- Fjärrvärmebolaget levererar
varme till det absoluta kärnom-
rådet i Vörl centrum och dit
hör de flesta affärshusen längs
Yöråvägen, skolor och andra
kommunala fastigbeter. Sam-
manlagt 200 bostadslagenheter
och egnahemshus rår sin värme
via bolaget. uppger Kaj Gran-
nas.

- Kommunen äger 54 procent
av 4ktierna i IjllrrvArmebolaget.
bostadsbolagen 24 procent och
privata resten Fjärrvärmebola-
get ägdes tidigare av Vörå Elek-
tricitetsverk men bort i samband
med att Vasa Elektriska övertog

aktiemajorteten i det bolaget.
Enligt Kaj Grannas har målet

länge varit att övergå från tung-
olja till inhemskt bränsle men
det lir först nu som det blivit
ekonomiskt attraktivt.

- Bolaget använder årligen
680 kubikmeter tungoJja. l fjol
var medelpriset på oljan 96 pen-
ni och nu ligger priset på 1,79.
Tidvis har det i host varit uppe
i 1,91 per kilo.

Fick inspiration pI kurs
Kaj Rex lir en av de åtta

skogsägarna, som kommer att
gå med i andelslaget. som lir un-
der bildande.

- De övriga skogsägarna är
Torolf AhlnAs. Per-Johan Gran-
nas. Per-Erik Granfors. Bjarne
Tunis, Harald Svens, Berndt
Svens och Johan Svels,

- Vi gick i värmeföretagar-
kurs i Ijol och började därefter
rundera i de här banorna, säger
Kaj Rex.

Enligt det kontrakt. som de
skall göra med Ijarrvarmebola-
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lämnar nu att cirkulera i Vörå.
Det här ger arbetstillflllen At
entreprenörer och åt skogsäga-
re.

- Vi har ett fullmäktigebeslut
på att kommunen skall värma
nittio procent av sina fastigheter
med inhemsk energi. Nästa höst
uppnår vi det målet med glans.
Konvertering av flera anlägg-
ningar pågår och så har vi Tall-
mo-projektet som Ar riksbekant,
säger Per Ostman.

Tallmoområdet har redan
länge värmts upp enligt samma
modell som ljärrvArmeverket nu
går in för.

- I dag känns det bra. vi får
se hur det känns om tre år. sä-
ger Kaj Rex.

Vad han avser är att det kon-
trakt. som görs. kommer att
löpa på tre år. Rex uppger att
andelslaget. så snart formalite-
teina är klara. kommer att in-
formera skogsägarna.

- Det Ar bara att vässa mo-
torsågarna nu, åtgång kommer
att finnas. säger Per Ostman.

Bok om dopning drogs tillbaka
• En bok av docenten i journalistik Touko Perto bar dra-
gits tillbaka från marknaden pi grund av ett sakfel. Pert.o,
som verkar vid JyvaskylA universitet, behandlar i boken
Konnia ja sankareita - doping-pommin pilkAt vaJjot upp-
ståndelsen kring FNB:s dopningsnyhet. Pert.o behandlar i
boken skriverier i 3S tidningar om rapporterll1JeD i dop-
ningsaffären och om de plföljande rIttegInpma I boken
linns ett grundlöst påstlende om att en kolumnist i en av
tidningarna själv skulle ha fått en varning för anvlndnml av
stimulantia. Det var dock en annan spelare med samma d-
ternamn som hade fltt varningen.

Vd Pekka Mäkelä vid bokens rörlag Atena sila" an de be-
rörda redan har gjort upp om saken. (FNB)
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Metxmo går en aning på minus
Dlsta år. Arsbidraget blir posi-
tivt. 407 400 mark eller 368 mark
per invånare men efter avskriv-
mngetr blir underskottet 202 SOO
mark.

Det handlar om ett medvetet
val. Osthyveln har valts bon.

- Vi skall köra så här ett antal
lr och se vilket resultat åtgärder-
na i vår strategiplan ger. säger
kommundirektör .Kjell Heir,

- Vi hoppas fl upp skatte-
mkormterna via intlyttningskam-
pan.)ell och satstungarna på nä-
ringslivet. Vi rörsöker alltså lösa
problemen aenom att satsa pi en
offensiv plan.

"ln~n dramatik"
I sig linns inget som säger att

en kommun varje år bör ha ett
Arsbidrag som tlcker avskriv-
DIngarna

- \ten det Ar klart. säger Heir,
att årsbidraget per invånare kun-
de vara ett par hundra mark
högre,

- Det är ingen dramatisk bud-
aet som styrelsen lIaer rram för
rullmaktige. rörklarar han.

Att det inte blir plus på slut-
raden beror pi att skatteinkom-
sterna minskat Framrör allt ar
det samfundsskatten som går ner.
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l årets budget noterades 2.2
miljoner i samfundskatt. Nästa år
raknar budgetmakarna med 1.7
miljoner mark.

- Glappet är inte så ston som
det ser ut för vi rår inte 2.2 mil-
joner i år. rörklarar Heir.

- Orsakerna Ar två. dels total-
reformen av samfundsbeskatt-

ningen och dels att rarmer som
drivs som aktiebolag ännu år
2000 drar av rörluster från 1998.
Vi tror att inkomsterna frän sam-
rundsskatten ökar framdeles, att
de åtminstone inte blir lägre än
budgeterat 2001.

Maxmo investerar mera än un-
der de senaste åren. Skuldbördan
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Svenskspråkiga studerande
får stöd via språkallians
• Universiteten i huvudstadsrcgionen bar mJen ett nytt sam-
arbetsprojekt, Sprlkalli,nscn., rör att Je svensbpriItlp stu-
derande möjlighet till bittre sprl.k:undervisDinJ.

Trots att det finns drygt S 000 svensk.sprikip llUde:rande
vid Helsingfonrcgionens ltta universitet lr möjligbetema an
lisa sprAk utgAende rrån sitt eget modenmll be&rIDAde.

Via alliansen flr svensksprik.ip studerande hjllp med att
hitta sprlk.undervisning. De första skrlddanydda kuncma i
de tvi inhemska spriken hlIIs under vlrcn 2001. (FNB)

- Målet är att den skall stå
klar nästa höst, säger Kaj Gran-
nas.

Satsningen på den I.S mega-
watt stora centralen och en rör-
längning av Ijärrvärmenätet
med en knapp halvkilometer
uppskattas kosta cirka 2,S mil-
joner mark. Tungoljeeentral i
skolcentrum. som förser bolaget
med varme i dag. kommer att
byggas om till lätt brännolja och
användas som komplement. när
förbrukningen ligger på toppni-
vå. Att den nuvarande centralen
byggs om till lätt brännolja be-
ror på att det är ekonomiskt
ofördelaktigt att hålla igång
tungoljan rör kortare perioder.

- Dessutom är det en miljö-
fråga, vi vill ha bort tungoljan
ur centrum. säger Per Östman.

Fjärrvärmebolaget har ansökt
om statsstöd rör investeringen
och kan erhålla maximalt 30
procent, uppger Kaj Grannas.

- Jag är utomordentligt nöjd.
1,5 miljoner mark som tidigare
farit till Ryssland eller Arabien

Korsnäsgården fick nytt kök
KOM.l1&. Lagom till julmarknaden pllördaa öppnar Kors-
DIs ungdomsförening sitt nya kök i KorsnlsPrden.

Köket har nu flyttats till större och Indam1lsenlipre ut-
rymmen. som renoverats pi talko. Begagnade rostfria bID-
kar och en begagnad spis ropade ungdomsförcninp in pi
kurscentret. dA det förnyade sitt kök. Kuncentret bar ocksl
skött elinstallationerna. Dansgolvet Ar ocbI i bittre 5kjck
In förut, Talkogänget, dir cirka IS personer inglr. bar ock-
så hunnit slipa och lackera det. Föreningens ordJbrande Sav
Hartvik ar glad At att rcnoveriqcn kommit si har lingt.

- Det blir säkert lättare an hyra ut uf-Iokalen till exempel
rör bröllop dA vi har ett modernt kök. Och lflIlcn, I0Il1 nu
finns i en kiosk på gården, kommer att nytta upp till kOket
redan pi fredagen,

Nästa år planerar föreningen att laga in ny matta i kaf~-
et och skaffa nya soendraperier.

Forskare blir doktor
på maktutövning
YAU. Juris licentiat Jouko Hovis doktorsavbandling i of-
fentlig ratt framlaggs pi lördag till offentlig granskniq vid
Vasa Universitet. Avhandlingens titel ar Kansa ja cdustami-
nen. Tutkimus ylimmln vallanUytön nonnatiivite5ta 1eJilii-
miydestA (Folket och representationen. En studie i den hös-
sta maktutövningens normativa legitimitet.).

Opponent Ir professor Markku Suksi, Åbo Akademi
Kustos: professor Jaakko Husa.

kommer att öka frän 658 mark
till drygt I SOO mark per invåna-
re. Cirka en miljon mark lånas
upp.

Investeringsprogrammet på 1,4
miljoner mark toppas av renove-
ring av Vörå-Oravais-Maxmo
högstadium, Dit går 2S6 000
mark nästa år.

gång. Heir har vid det här laget
undertecknat ett gåvobrev och
tre avtal om tomtreserveringar.
Idriftsbudgeten har pendlings-

bidraget höjts. För andra stadiets
studerande står kommunen fort-
sättningsvis rör halva självrisken
rör resorna.

Liksom i år budgeterar Max-
mo också 100 000 mark i före-
tagsstöd.

Bidrag om 10 000 mark per an-
ställd ges till företag som etable-
rar sig i Maxmo eller utvidgar. l

år har hittills bidrag för åtta nya
arbetsplatser betalts ut.

Totalt kostar näringslivsverk-
samheten 300 000 mark. Bland
annat ingår anslag rör olika pro-
jekt. Ett bredbandsprojekt slukar
30000 mark.

Tekniska sektorn kommer att
nyanställa en yrkesman.

Kommunen återgår till syste-
met som var rådande före år
1992. nämligen att kommunen
säljer gårdskarlstjänster till
bostadsbolagen.

l\IaxmobAten fAr utrustning
Kommungårdens upprustning

drar ISO 000 mark och Kyrkoby
skola 200 000 mark. I de rallen
handlar det om projekt som slut-
rörs och Heir räknat med en lug-
nare investeringstakt i framtiden,

En ledningscentral skall byggas
vid brandstationen. 100 000 mark
budgeteras men mera pengar be-
hövs nästa år.

Vid Nabben skall tak målas för
30 000 mark. Maxmobåten skall
rörses med kommunikations-
utrustning rör 6S 000 mark.

För dataanskaffningar budge-
teras 100 000 mark. För hamnar
och rarleder budgeteras SO 000
mark. Det är aktuellt alt bygga
en eller två båtupptagningsplatser
vid de gamla färjfästena på Os-
katan och i Kvimo. På Öskata-
sidan skall staten anlägga en rast-
plats och färjfästena blir kvar
med tanke på krissituationer.

Vidare ingår i budgeten anslag
rör sedvanlig kommunalteknik.
faktiskt litet mera än vanligt för
att gratistomterna ser ut alt rå åt-

Pedersöre höjer skatten?
Underskott på två miljoner. Tryck på ny hall för småindustrin

.. 7231333

Pedersötes budget för 200 I Ir
bra. men enligt kommunstyrelse-
ordrörande Allan Zittra behäftad
med en fel; Den slutar med ett
underskott.

Det goda med budgeten. som
för övrigt Ar den sista som görs i
linska mark innan euron tar
över. Ar att Pedersöreborna rår
lite mer In i form av ökade an-
slag.

Socialvlrden rår mer i både
mark och människor, rrlmst i
fonn av nya hemvårdare. teknis-
ka !lidan rår ökade anslag och på
investeringssidan startar de sista
projekelen i kommunens skol-
satsniager. Det är Bäckby, Ytte-
resse ocb Kållby skolor som rår
siu.

Vnderskottet tvi miljoner
Underskottet för Dlsta år Ir

budgeterat ull drygt lvl miljoner
mark. 1 lr ser det ut an bli fyra
miljoner mark. jämfört med ett
budgeterat underskott pi bara
847000 mark

- Di!lkussionen om höjd skau
2002 kommer aU bli het. llaer
Zlltra.

Men enJiat kornmundirektör
Gösta Willman ar det varken rel
pA inkomstutvecklingen eller på
investeringsprogrammet.

Efter Ar då kommunen anxtt
sii ha rid aU investera ar inVc.
terinpma för DIsta lr nere pi
totalt 12 miljoner mark. varav

Budgetförslaget
I Peders6re 2001
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rem miljoner går åt till byggen.
- Vlra utgifter ökar och 'drifts-

ekonomin är rör dålig rör att kla-
ra avens ett så har hanterbart
byggnadsprogram, sliger WiII-
man.

På mkomstsidan raknar Peder-
söre med en god ökmng på nio
procent och ekonomidirektör
Jan-Erik Backa säger att röre-
tagslivet &år pi högvarv i kom-
muaen,

- SA lott som varje vcclc.a hör+--

sig någon för om lediga industri-
utrymmen, säger han.

Willman menar att det inte lir
uteslutet att en ny småindustri-
hall kan komma upp under bud-
getåret som kommer.

- Aven om kommunen inte vill
vara hallägare måste vi kunna er-
bjuda utrymmen. om det visar sig
att behov finns, säger han.

I Edsevö och Sandsund linns
lediga tomter, men i Bennäs är
kommunen tvungen att utvidga

TW baUtoq eUer ter ...

AJnm Q98iD1Da helki -ija.Iacie _
8OblAalam_ .. •

industriområdet. Willman förut-
spår att diskussionen om region-
kommuner och regionala tdlväxt-
centran blir det nya mantrat i
kommunen.

-I Pedersöre ska vi göra vad vi
kan rör att Jakobstad ska bli ett
regioncentrum. men vi tror inte
på att parstäderna Jakobstad-
Karleby skulle bära den rollen.
säger Willman.

Gränslöst samarbete
Han förespråkar också ett

gränslöst näringspolitiskt samar-
bete kommunerna emellan. med
betoning på att Pedersöre fortsät-
ter som en självständig kommun.

- Pedersöre är bäst Pedersöre-
borna. säger Willman.

En faktor som talar rör att Pe-
dersöre har en bra framtid är att
befolkningen åter ökar. Under
årets rörsta tre kvartal har Peder-
söreborna blivit 91 fler.

Men en åldrande befolkning
betyder mer utgifter: Nästa år
raknar Jan-Erik Backa med att
hälso- och sjukvårdskostnaderna
ska öka med tio procent och so-
cialutgifterna med sex procent.
Kostnaderna rör enbart folkhäl-
soarbetet stiger med IS procent,
vilket enligt Allan Zittra är en för
stor ökning.

Var permanenta tilläggsplatser
rör Aldreomsorgen ska byggas
ska utredas i inom nästa år.

- Solkulla kan bara bli en till-
rallig lösning. En utbyggnad av
Pedersheim ar mest trolig. på ba-
sen av diskussionen kommunsty-
relsen fört, sliger Willman,

29,9O~
_~__",,;......-__ 29,9O!J
~- 29,90.,1-_--=--=-
a.lp6Jtallk·._- Il 90:~.eo~_ , -

Euromarket
REJÄLT MERA

VuaLadllanY.l,1el IIaOUOO • ....,...11:1 .... 1 .alllI:I'_le
• ~ Ikraft ".-10.1."000 -1IIIII __ ftau

•.... nn-·d ....
.lrelllla'.,araDU • X"aUh'.,araa" •• rla,araaU


