
VASA STAD  PROTOKOLL 
Sundom områdeskommitté 28.08.2019 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Tid  Onsdagen den 28.08.2019 kl 18.00 – 19.55 
 

Plats  Sundom Lärcenter, Sundomvägen 13 
 
 
DELTAGARE 
 
Ordinarie medlemmar 
 
Nilsson-Väre Marit ordförande 
Jonna Lindqvist  frånvarande   
Finne Peter   
Heinonen Susanna anlände kl. 18.10 
Stenvall Kaj     
Kjell Nybacka  frånvarande  
Elisabeth Henriksson 
 
Ersättare 
 
Marita Bagge  mötessekreterare, protokollförare 
 
Inbjudna gäster 
 
Tom Blom  § 48,  kl. 18.15-18.55 
 
 
 
 
  Marit Nilsson-Väre  Marita Bagge 
Underskrifter Ordförande   Protokollförare 
JUSTERING AV Plats och tid: 30.8.2019, Hanken Svenska handelshögskolan, kl.12.00 
PROTOKOLLET 
 

Utses att      
justera               Kaj Stenvall    Peter Finne 
PROTOKOLLET 
OMFATTAR  Paragrafer 43 - 58 Sammanlagt 19 sidor  
PROTOKOLLET - Plats och tid: På Vasa stads webbsidor, 6.9.2019 
FRAMLAGT TILL 
PÅSEENDE 
 
Bevittnar  Marita Bagge 
Utdrags- 
bestyrkande 

Rättelseyrkande och besvärsanvisning som bilaga. 
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43 § Öppnande av mötet 
   
 
Ordförande Marit Nilsson-Väre, tfn 050-371 5515, marit.nilsson-vare(at)hanken.fi 
 
 
Beslut Mötet öppnades kl 18.00.  
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44 § Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 
     
 
Ordförande Marit Nilsson-Väre, tfn 050-371 5515, marit.nilsson-vare(at)hanken.fi 
 
 
Beslut Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.  
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45 § Godkännande av föredragningslistan 
 
Ordförande Marit Nilsson-Väre, tfn 050-371 5515, marit.nilsson-vare(at)hanken.fi 
 
 
Beslut  Föredragningslistan godkändes med tillägget att under § 57 behandlas  
              Food 2030 –Empowering cities as agents of food system transformation.  
 (Inkommet brev 19.8.2019 från forskardoktor Maria Ehrnström-Fuentes) 
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46 § Val av mötessekreterare och protokolljusterare 
   
 
Ordförande Marit Nilsson-Väre, tfn 050-371 5515, marit.nilsson-vare(at)hanken.fi 
 
Beslut Till mötessekreterare valdes Marita Bagge och till protokolljusterare Kaj Stenvall och 

Peter Finne. 
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47 § Områdeskommitténs sammansättning 2019-2021, stadstyrelsens beslut 

12.8.2019 
  
 
Ordförande Marit Nilsson-Väre, tfn 050-371 5515, marit.nilsson-vare(at)hanken.fi  
 

Stadsstyrelsen har på sitt möte 12.8.2019 tillsatt Sundom områdeskommitté för mandat-
perioden 2019-2021. Beslutet gjordes enligt beslutsförslaget och områdeskommittén 
fortsätter med samma sammansättning.  
Områdeskommittén väljer inom gruppen en sekreterare för tiden 2019-2021.  

 
Beslutsförslag Stadstyrelsens beslut antecknas till kännedom och Jonna Lindqvist ges fullmakt att fort-

sätta som Sundom områdeskommittés sekreterare under mandatperioden 2019-2021 
 
 
Beslut  Godkändes. 
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48 § Utlåtandebegäran angående försäljning av fastigheten vid Långskärets fis-
kehamn 1.8.2019 
 
Hänvisning till Stadsstyrelsen beslut 17.12.2019 gällande Fastigheternas 
årsplan 2019 § 354 

  
 
Ordförande Marit Nilsson-Väre, tfn 050-371 5515, marit.nilsson-vare(at)hanken.fi 
 
 
 Vasa stad har inkommit med utlåtandebegäran till Sundom områdeskommitté 1.8.2019 

angående försäljning av fastigheten vid Långskärets fiskehamn.  
 Sundom områdeskommitté har tagit del av beslutet från Stadsstyrelsens möte 

17.12.2019 gällande Fastigheternas årsplan 2019. Eftersom stadsstyrelsens beslut be-
tecknas som ent utlåtandebegäran gällande Långskäret, så tolkar Sundom områdeskom-
mittén att hela fiskehamnens och fiskerinäringens framtid i Vasa nu behandlas, inte en-
bart stadens byggnad på området.  

 
 Citat ur stadsstyrelsens underlagstext för beslut:  
 
 ” I fråga om verksamhetslokalerna som frigörs från serviceproduktionen måste man 
 utvärdera de fortsatta åtgärderna och i enlighet med de uppgjorda riktlinjerna för 
 verksamhetslokaler avgöra de för stadens del mest ändamålsenliga och totalförmånliga 
 utvecklingsåtgärderna. Beskrivningarna av serviceproduktionens behov i servicenäten 
 ska vara tillräckligt förutseende så att förändringarnas inverkan kan beaktas i 
 helhetsförvaltningen av verksamhetslokalerna, vilket har en betydande inverkan på 
 stadens ekonomi – såväl på investeringarna som på driftsekonomin. Målet är att 
 minimera underutnyttjandet av det ägda verksamhetslokalbeståndet. Som en utmaning 
 ska de varierande, ibland även snabbt föränderliga, behoven inom serviceproduktionen 
 beaktas och lokalitetslösningar hittas för dessa.” 
  
 Sundom områdeskommitté har på sitt möte diskuterat fiskehamnens, byggnadernas och 

fiskerinäringens framtid. Ordförande Marit Nilsson-Väre har på olika sätt mångsidigt 
beaktat olika synvinklar och träffat och varit i kontakt med olika personer, fiskare, fis-
kerisakkunniga, samfällighetens representanter, tjänstemän och olika instanser (Aktion 
Österbotten, NTM-centralen). Ärendet är känsligt och mångfasetterat. Det som hittills 
framkommit enhetligt är att alla önskar att Långskärets fiskehamn förblir i stadens ägo. 
Det som också framkommit är att det bör finnas ett avtal mellan Sundom fiskargillet 
och Vasa stad eller mellan förvaltaren av området och staden. Servicen vid fiskehamnen 
kan inte fortsätta som hittills som en gratis tjänst, som staden bekostar. Vasa är den enda 
kommunen längs kusten, där detta är fallet och förfaringssättet kan sägas ha varit någon 
forma av misstag från första början.  

 
 Det som områdeskommittén önskar är att olika former av stöd för fiskerinäringen reds 

ut och att Vasa stad ansöker om EU-bidrag för fiskerinäringen på samma sätt som andra 
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kommuner gör. Områdeskommittén samarbetar gärna och ordnar informations- och in-
spirationstillfällen för fiskarna och andra intresserade som kunde ge stöd och inspiration 
för nya verksamhetsformer inom fiskerinäringen.  

 
 Fiskargillets ordförande Tom Blom inbjudes till mötet.   
  
 Vasa stads utlåtandebegäran 1.8.2019 bifogas beslutet. (Bilaga 1) 
 Rapport från mötet mellan Nilsson-Väre, Lahti o. Järvelä 8.8.2019 bifogas. (Bilaga 2) 
 Inkommet brev från fiskaren Malte Björk 18.8.2019 bifogas. (Bilaga 3) 
 Områdeskommitténs utredning 28.8.2019 bifogas. (Bilaga 4) 
 
 
Beslutsförslag  
 
1 Ärendet diskuteras utgående från gjorda utredningar tillsammans med Tom Blom.  Om-

rådeskommitténs medlemmar tar ställning till beslutet angående utlåtandet. 
 
2 Ett informationstillfälle ordnas vid Långskärets fiskehamn för fiskare och andra intres-

serade tisdagen 17.9.2019 kl. 18.00 dit Kari O. Ranta-aho från NTM-centralen inbjuds 
tillsammans med Aktion Österbottens Fiske Leader rådgivare Jonas Harald.  

 Sundom områdeskommitté ansvarar för tillfället tillsammans med Vasa stad. 
 
Beslut 
 

Områdeskommittén avvaktar med sitt slutliga utlåtande i ärendet och anhåller om tilläggstid till 
den 31.10.2019. Ärendet som varit anhängigt i flera år är av så stor betydelse att områdeskom-
mittén vill invänta det diskussions och informationstillfälle för fiskare och andra intresserade 
som ska hållas vid Långskärs fiskehamn den 17.9 2019 kl. 18.00. Till mötet har inbjudits Kari 
Ranta-aho från NTM-centralen och Jonas Harald, Aktion Österbottens leaderrådgivare i fiske-
frågor.  Sundom områdeskommitté ansvarar för arrangemangen tillsammans med Vasa stad.  

Enligt den information områdeskommittén fått kan staden sälja sorteringshallen i fiske-
hamnen, eftersom den enligt uppgift inte använts på flera år.   
Däremot bör rensningshallen, som ägs av staten, göras funktionsduglig och mot skälig 
ersättning förbli i de lokala fiskarnas användning.  
Områdeskommittén bifogar redovisning över de diskussioner som förts och de utred-
ningar som gjorts och önskar ytterligare pröva om det finns outredda möjligheter till att 
en enda, kanske en privat aktör, skulle ha ansvaret för hela området.  

 
 
 
Delgivning av beslutet 
 
 Stadsstyrelsen i Vasa, tekniska sektorn (Markku Järvelä), hussektorn (Pekka Lahti)  
 
 
 
 



VASA STAD                            PROTOKOLL   Sida 
Sundom områdeskommitté 28.08.2019   9 
 
 

 
Protokolljusterarna 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
Sundom områdeskommitté    Utredning   Bilaga 4 § 48 
Marit Nilsson-Väre      
Ordf / 050 3715515     28.8.2019 
 
 
Stadsstyrelsen i Vasa stad 
Markku Järvelä / Pekka Lahti 
 
 
Utlåtandebegäran angående försäljning av fastigheten vid Långskärets fiskehamn 1.8.2019 
Hänvisning till Stadsstyrelsen beslut 17.12.2019 gällande Fastigheternas årsplan 2019 § 354 
 
Sundom områdeskommitté har tagit del av beslutet från Stadsstyrelsen möte 17.12.2019 gällande Fas-
tigheternas årsplan 2019.  
Ordförande för Sundom områdeskommitté har även sammankommit till möte med stadens tekniska 
direktör Markku Järvelä och fastighetschef Pekka Lahti 8.8 samt med ordförande för Sundom Samfäl-
ligheter, Leif Sund 9.8. En sammanfattning på det som diskuterades på mötet med tekniska direktören 
och fastighetschefen bifogas (Bilaga 1). 
Utöver ovannämnda möten har ärendet diskuterats i beredningsskedet med Fiske-Leader rådgivare Jo-
nas Harald på Aktion Österbotten och med sundombon, fiskaren och företagaren Malte Björk. Malte 
Björk har inkommit med en skrivelse angående Långskärets fiskehamn och dess betydelse för framti-
den för det kustnära fisket i Sundom (Bilaga 2).  
Ett kort telefonmöte 22.8 har hållits mellan fiskerichef Kari Ranta-aho på Ely-centralen och Marit 
Nilsson-Väre angående ett informationstillfälle för fiskare, intresserade och berörda instanser om stat-
liga stöd för fiskare.  
Ärendet har också behandlats ingående på ett möte 20.8 mellan Sundom fiskargillets ordförande Tom 
Blom,  Sundom samfälligheters ordförande Leif Sund, Sundom Bygdeförenings ordförande och f.d. 
fiskerichef för Vasa län Kjell Nybacka samt områdeskommittéordförande Marit Nilsson-Väre.  
Eftersom ärendet med försäljning av fiskeförädlingsbyggnaden lyfts upp som en separat byggnad lös-
gjort från själva fiskehamnen och eftersom Sundom områdeskommitté känner till att det förekommit 
diskussioner mellan Sundom samfälligheter och staden för köp av hela området i Långskär, både fiske-
hamnen, byggnaderna och båtplatserna, men att man inte nått en gemensam lösning, anser sig Sundom 
områdeskommitté inte  ha rollen som en förmedlare mellan staden och Sundom samfälligheter. Däre-
mot vill Sundom områdeskommitté komma fram med nya alternativ som tryggar fiskerinäringens 
framtid i regionen och i Vasa.  Denna målsättning torde vara gemensam för alla, både för Vasa stad 
och för Sundom samfälligheter.  
Synpunkter framförda i diskussionen kring försäljning av byggnader eller ett större område: 

- Området Långskäret bör helst bestå i stadens ägo. Avtal bör göras med fiskarna (Sundom fis-
kargille) eller med den nya förvaltaren av  Långskärets fiskehamn om nyttjanderätten, ansvar, 
avgifter och kostnader. Fiskehamnens kostnader bör inte belasta staden utan den som använ-
der fiskehamnen bör stå för servicen.  

- Området får under inga omständigheter säljas till utlandet. Det bör tryggas att detta inte sker 
som ett andrahandsköp. I så fall bör staden ha rätt att gå emellan och inlösa området till ett 
för området skäligt pris.  

- Området bör helst bibehållas som en fiskhamn, eftersom den är byggd för det ändamålet och 
borde gynna de lokala fiskarna. Fisket har fått en höjd profil i Vasa i och med Fiskets hus och 
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således kan också fiskehamnen anses viktig. Långskärets fiskehamn är den enda fiskehamnen 
som Vasa stad äger.  

- Om området eller byggnaderna säljs eller hyrs ut till utomstående instans eller köpare bör 
detta föregås av en plan för hur verksamheten i fortsättningen gynnar fiskerinäringen på or-
ten. Det bör även i fortsättning finnas möjlighet för fiskare att hämta is från hamnen och att 
använda fiskehamnen för näringen, dock mot ett pris som motsvarar användningen.  

- Verksamheten borde tryggas och utrymmena utvecklas så att även vidareförädling av fisken 
kunde komma ifråga.  

- EU-medel kunde ansökas för hamnens fortsättning och en Fiske-Leader rådgivare konsulteras.  
EU-medel kan beviljas för tidsbundna projekt med 80 % stöd, projektbaserade med 60 % stöd 
och därtill mindre projekt där totala kostnaderna understiger eller är max 30.000 euro.  Möj-
ligheten att få statsstöd är väsentligt större med staden som ägare än med en privat ägare 
eller med samfälligheten som ägare.  

Utöver ovannämnda synpunkter har följande lyfts fram: 
- Staden borde utreda huruvida den av staten ägda servicebyggnaden kunde överföras till den 

nya förvaltaren av området utan kostnader, ifall staden frånsäger sig sitt ansvar för fiskerinä-
ringen.  

- Fiskehamnen är inte idag en nödhamn, men kunde väl användas även av räddningsverket vid 
behov. Området är så pass stort att t.o.m. en helikopter kan landa där. 

- I samband med fiskehamnen har även uthyrning av båtplatser diskuterats.  Det förfaller sig 
naturligt att den som ansvarar för fiskehamnen även tar ansvaret för båtplatserna och hyr ut 
dem.  

- Vad gäller kostnader som riktas till enskilda näringsidkare så är det helt förståeligt att yrkesfis-
karna bör ersätta sin användning av utrustningen som finns i Långskäret. När området utveck-
las borde endast de som har fisket som sin inkomstkälla ha tillgång till dess utrymmen och så-
ledes vara delägare (via avgifter) i komplexet.  

- Även annan typ av parallell verksamhet kunde föregå i hamnen, men den huvudsakliga an-
vändningen av hamnen borde kretsa kring fiskerinäringen.  
 

Ytterligare framkom i dessa möten med nämnda parter: 

1) att Sundom samfällighet är villig att fortsätta diskussionen med Vasa stad om staden bjuder in 
till  diskussion. 

2) att fiske- och Leaderrådgivning kan ges i Långskärets fiskehamn tisdagen 17.9. kl. 18 för fis-
kare och andra intresserade.  Fiske Leader rådgivare Jonas Harald från Aktion Österbotten in-
formerar om olika EU-stöd som kan sökas för utvecklande av verksamheten.  Fiskerichefen för 
Österbotten Kari O. Ranta-aho från NTM-centralen deltar i tillfället.  
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49 § Inkommet brev angående Cykelvägen längs Södersfjärdsvägen 
    
Ordförande Marit Nilsson-Väre, tfn 050-371 5515, marit.nilsson-vare(at)hanken.fi 
 
  

Magnus Lindh och Jonas Rönnlund har inkommit med ett brev 20.8.2019 angående den         
skrivelse som skickades till områdeskommittén gällande en cykel- och gångväg längs 
Söderfjärdsvägen i september 2018. Lindh har en bifogat en artikel från Vasabladet 
15.8.2019. I brevet konstateras att situationen längs med Söderfjärdsvägen är oföränd-
rad och att trafiken verkar öka ytterligare och därmed ökar också behovet av en cykel- 
och gångväg. Ärendet diskuteras på mötet.  (Bilaga 5)  

 
 
Beslut Brevet diskuterades och delges tekniska nämnden och stadsstyrelsen inför kommande 

budgetbehandling. 

 

 

 

Delgivning  

 Tekniska nämnen, tekniska sektorns direktör Markku Järvelä  
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50 § Inkommet brev angående avloppsnätverket i Kronvik 
   
Ordförande Marit Nilsson-Väre, tfn 050-371 5515, marit.nilsson-vare(at)hanken.fi 
 
 
 Christina Björkman inkom med ett brev till Sundom områdeskommitté 8.8.2019 angå-

ende förnyandet av avloppssystemet i Kronvik och angående byråkratin i planeringsske-
det. Hon lyfte även fram problemet kring betalningsförmågan hos äldre personer som 
inte har råd att genomföra denna förnyelse.  Hon påpekade problem och brister i syste-
met, som hon ser det. (Bilaga 6) 

 
 Björkman undrade även varför man inte samtidigt som man gräver för cykelvägar kan 

gräva för avloppsnätverk. Hennes syn är att dessa grävarbeten kunde göras samtidigt när 
cykelvägsbyggandet kör igång i Kronvik, vilket torde bli inom en nära framtid.  

 
 Ordförande diskuterade brevets innehåll i telefon med Christina Björkman och skickade 

henne den information som Vasa stad via Tiina Lyra delgivit områdeskommittén och 
sundombor i våras. Likaså hänvisades Björkman att ta kontakt med Byggnadstekniska 
avdelningen vid Vasa stad. 

 
 
Beslut  Områdeskommittén tog del av Christina Björkmans skrivelse som förts vidare till Vasa 

Vatten.  Ärendet är omskött.  
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51 § Avgiftsfri rådgivning om avloppsvatten för fastigheter som inte omfattas av 
avloppsnätet 

 
Ordförande Marit Nilsson-Väre, tfn 050-371 5515, marit.nilsson-vare(at)hanken.fi 
 
 

Tiina Lyra skickade Sundom områdeskommitté 5.7.2019 information angående gratis 
rådgivning om avloppsvatten för fastigheter som inte omfattas av avloppsnätet. Tjänsten 
finns till förfogande för alla kommuninvånare och rådgivning ges från augusti till sep-
tember. Avloppsvattenrådgivning erbjuds per telefon och frågor kan även sändas per e-
post till Valter Lidsle, som fungerar som avloppsrådgivare, valter.lidsle@jatevesi-
hanke.fi  (tfn 044 766 6129). 
 
Tiina Lyras e-post bifogas protokollet (Bilaga 7) 
 

 
Beslut  Ärendet antecknades till kännedom. 
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52 § Inkommet brev angående plastsortering  
 

Ordförande Marit Nilsson-Väre, tfn 050-371 5515, marit.nilsson-vare(at)hanken.fi 

 

 Christina Björkman inkom med ett brev 21.8.2019 till Sundom områdeskommitté angå-

ende sorteringen av plastavfall. Hon ansåg att det borde finnas ett ställe i Sundom dit 

plastavfall kan föras, istället för att köra till Gerby eller Stenhaga (Prisma eller Citymar-

ket), där kärlen också enligt hennes utsago är oftast fulla.  Hon lyfte upp avståndet ur ett 

miljöperspektiv. (Bilaga 8) 

  

 Ordförande besvarade hennes epost med kommentaren att det finns en avstjälpnings-

plats som Stormossen upprätthåller på gränsen mellan Sundom och Solf vart man kan 

föra avfall av olika slag, även plast. Det är öppet varje torsdag och 6 gånger per år kan 

man föra ditt gratis avfall så mycket det ryms på en kärra.  

 

 Ordförande lovade kontakta Stormossen och höra vilken åsikt de har i frågan. Svaret 

delges på mötet 28.8.2019.  

 

 

Beslut             Områdeskommittén diskuterade skrivelsen och stöder behovet av ett insamlingskärl för 

plast på centralplats i byn. Christina Björkmans initiativ skickas vidare till avfallshante-

ringschef Camilla Enell-Öst, föredragande i Vasaregionens avfallsnämnd. 

               

 

 

 

 

 

Delgivning Vasaregionens avfallsnämnd, Camilla Enell-Öst 
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53 § Inkommet brev angående skolbusstider  
Ordförande Marit Nilsson-Väre, tfn 050-371 5515, marit.nilsson-vare(at)hanken.fi 

 
 Områdeskommitténs medlem Susanna Heinonen inkom med ett brev 13.8.2019 till 

Sundom områdeskommitté där hon kontaktat trafikplaneringschef Pertti Hällillä angå-

ende bussturer och tider för finska skolbarn vid Merenkurkun koulu i Vasa. Skoldagen 

börjar inte kl. 8.00 som tidigare utan kl 8.30. Vad gäller Sundombarnen är det här inte 

bra. Deras dag börjar lika tidigt som förut, eftersom busstiderna inte ändrat, trots att 

skolans tider ändrat. (Bilaga 9) 

  

 Susanne Heinonen redogör för nuläget och svaret från Hällilä på mötet 28..8.2019. 

 

Beslut Susanne Heinonen informerade områdeskommittén om att ärendet avancerat så att  

 Niemibus som kör elever från Malax till Vasa skall börja hämta elever från Kronvik  

 och Näset. Arrangemanget ska starta med det snaraste. 
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54 § Rapportering av Aktion Österbotten Inspirera och Inspireras projekt 
 

Ordförande Marit Nilsson-Väre, tfn 050-371 5515, marit.nilsson-vare(at)hanken.fi 

 

Marit Nilsson-Väre, Jonna Lindqvist, Ingemar Sundelin samt Sven Olof Skagersten 

har medverkat i Aktion Östebottens temaprojekt Inspirera och Inspireras och genom-

förde 10–14.5.2019 ett studiebesök till Öland. Som värd för studiebesöket stod Lokal 

utveckling KalmarÖland. Nilsson-Väre samt Lindqvist representerade områdeskom-

mittén. Sundelin representerade Sundom bygdeförening och Skagersten, som doku-

menterade resan, i sin tur Sundom Lokal-tv. Områdeskommittén hade tidigare beslu-

tat att dessa två föreningar ska vara representerade under studiebesöket. Som huvud-

saklig guide under studiebesöket fungerade Lars Wellin som är projektledare för 

SydostLeader och för Leader KalmarÖland. 

 

Den 10–12.5 ordnades evenemanget Öland spirar med gediget program som över 

hela ön. Gruppen besökte Bomässa SydÖland, fiskehamnen i Grönhögen, frilufts-

muséet Himmelsberga, järnåldersborgen Eketorpsborg samt Sollidens slott där man 

tillsammans med Lantbrukarnas riksförbund höll evenemanget ”En svensk bonde i 

tiden”. Under studiebesöket fick gruppen framförallt ta del av Ölands vackra natur 

från urskogen ”Trollskogen” i norr till det rika fågellivet vid Ölands sydspets och 

Sveriges högste fyr Långe Jan. Världsarvssamordnare Emma Rydner berättade och 

visade oss runt i världsarvet Stora alvaret, sjömarkerna och det typiska radbyarna. 

Gruppen höll också en presentation om Sundom och Vasa till värdarna för besöket. 

 

Besöket var väldigt lärorikt och givande och gav mycket inspiration och idéer med 

hem till Sundom och Österbotten. 

 

Beslut Redogörelsen antecknades till kännedom. 
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55 § Temakväll kring Leader projekt  

 
Ordförande Marit Nilsson-Väre, tfn 050-371 5515, marit.nilsson-vare(at)hanken.fi 

 

 Områdeskommitténs ordförande har varit i kontakt med Aktion Österbotten angå-

ende en Leader kväll kring olika typer av projektfinansieringar som Leader Öster-

botten kan erbjuda. Leader rådgivare Åsa Blomstedt kommer till Sundom lärcenter, 

inbjuden av Sundom områdeskommitté och informerar om olika Leader projekt tis-

dagen 10.9.2019 kl. 18.00. Tillfället hålls i Sundom Lärcenter och sundombor in-

bjuds via skolans informationskanaler och via Sundom TV till kvällen.  På samma 

gång presenteras Sundom områdeskommitténs projekt Inspirera och Inspireras, som 

bestod av en inspirationsresa till Öland i maj 2019. Sundom TV deltog i resan och 

Sven-Olof Skagersten kommer att visa korta filmsnuttar från resan under temakväl-

len.  Jonna Lindqvist, Ingemar Sundelin och Marit Nilsson-Väre kommer även att 

berätta om sina upplevelser från resan och vilket mervärde, inspiration resan gav.  

 

Områdeskommittén står värd för kvällen. Projektet finansierar kaffe med tilltugg. 

 

Beslut Områdeskommittén står värd för kvällen och projektet finansierar serveringen med 4    
euro per peson för uppskattningsvis 50 personer. Ordförande kontaktar Sundoms sko-
las rektor och föreningen Hem och skola för anordnande av serveringen. Garanti-
summa till skolklassen för serveringen 200 euro. Sundom Lokal-TV ombeds infor-
mera om temakvällen i sin textruta.  
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56 § Temakväll kring Fiskerinäringen  

 
Ordförande Marit Nilsson-Väre, tfn 050-371 5515, marit.nilsson-vare(at)hanken.fi 

 

 Ett informationstillfälle kring fiskerinäringen ordnas ute vid Långskärets fiskehamn tis-

dagen 17 september 2019 kl.18. 00.  I tillfället deltar fiskerichef Kari O. Ranta-aho från 

NTM-centralen och Fiske Leader rådgivare Jonas Harald från Aktion Österbotten.  

 

 Till tillfället inbjuds fiskare, tjänstemän och intresserade företagare. Marknadsföringen 

av tillfället diskuteras på mötet, liksom och hela upplägget även tillsammans med sta-

dens tjänstemän, Järvelä och Lahti och informationsavdelningen vid Vasa stad. Områ-

deskommittén bjuder på saft med tilltugg vid tillfället. 

 

Beslut Enligt förslaget. 
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57 §              Food 2030 –Empowering cities as agents of food system transformation.  
 

 
Ordförande Marit Nilsson-Väre, tfn 050-371 5515, marit.nilsson-vare(at)hanken.fi 

 

 Forskardoktor Maria Ehrnström-Fuentes vid Hanken Svenska handelshögskolan inkom 

med ett brev till Sundom områdeskommitté 19 augusti 2019 där hon efterlyser ett sam-

arbete mellan Vasa stads matservice och eventuellt också markägare (marker) i 

Sundom, Vasek (kring cirkulär ekonomi), Aktion Österbotten (fiske) och YA (eko-pro-

jekt).  

 Maria Ehrnström-Fuentes har kontaktats angåenden sitt REKO-nätverk och tillfrågats 

om det finns någon stad i Finland som skulle vilja vara med i ett Horizon-projekt som 

handlar om att transformera matsystemet genom att jobba med 10 europeiska städer för 

att som det står i den bifogade projektbeskrivningen ”support cities to overcome  

 existing barriers to food system transformation and develop an integrated urban food 

system policies/strategies in line with the FOOD 2030 policy priorities (nutrition, ci-

mate, circularity, innovationI.   

 

 Projektbeskrivningen bifogas (Bilaga 10) 

  

 Projektidén diskuteras på mötet.  

 

Beslut Områdeskommitténs ordförande Marit Nilsson-Väre har delgett TeeSe Botnias matser-

vicedirektör Minna Jokinen en förfrågan kring projektet. Områdeskommittén ställer sig 

i princip positiv till initiativet och inväntar ytterligare information. 
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58 § Mötet avslutas 

 
Ordförande Marit Nilsson-Väre, tfn 050-371 5515, marit.nilsson-vare(at)hanken.fi 

 

Beslut Mötet avslutades kl 20.00. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


