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1 § Öppnande av mötet

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

Beslut Mötet öppnades kl 18.05.
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2 § 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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3 § Val av protokolljusterare

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

Beslut Till protokolljusterare valdes Kjell Nybacka och Susanna Heinonen.
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4 § Godkännande av föredragningslistan

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

Beslut Föredragningslistan godkändes som sådan.
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5 § Informationsärenden

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

- Utbetalning av mötesarvoden för decembermötet 2018 sker i mars 2019

- Cykelväg längs Söderfjärdsvägen, Beslut: fullmäktigemöte 11.2.2019

- 100.000 euro finns reserverat för Kronvikvägens lätta trafikled i 2019 års budget.

- Öjbergets utveckling (VBL 9.2.2019, Yle-svenska 9.2.2019) Trappor i sommar,

- 300 000 euro finns reserverat för Öjbergets utveckling 2019.

- Sundom presenterar sig – diskussionstillfälle. Hålls i ett senare skede.

Beslut Antecknades för kännedom.
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6 § Detaljplanen för Sundom centrum

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

Planeringschef Päivi Korkealaakso deltar i mötet och informerar om den nya detaljpla-

nen för Sundom centrum.

Beslut KPO har inhandlat mark i Sundom centrum. Området finns mittemot Sundom lärcenter.

En detaljplan behövs för området kring lärcentret, daghemsområdet, prästgården och

Hemgården, för att dessa skall kunna utveckla sin verksamhet.

Ett planläggningsbeslut har gjorts i november 2018 och en planläggningsöversikt kom-

mer att finnas i stadens informationstidning, som utges till varje hem. Planläggningspro-

cessen beräknas ta ca ett år innan byggandet kan inledas.

Museiområdet är inte i dagens läge en del av detaljplaneringen, men områdeskommittén

lyfte fram att området bör tas med.

Planeringschefen framhävde att området inte enbart bör ses som KPO:s område, utan

meningen är att området skall betjäna de behov som sundombor har, med även andra

aktörer och funktioner.
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7 § Saukkoranta barnskyddsenhet i Sundom, presentation

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

Enhetschef Heidi Svartsjö besöker mötet och informerar om den tvåspråkiga barn-

skyddsenheten Saukkoranta, som är belägen i Sundom. Tanken med Saukkorantas verk-

samhet är att den skall fungera som en trygg, hemlik och omvårdande uppväxtmiljö för

barn och ungdomar som är i behov av detta. Vid Saukkoranta arbetar en multiprofess-

ionell arbetsgrupp bestående av socionomer.

Beslut På grund av förhinder skjuts ärendet upp till nästa möte.



VASA STAD PROTOKOLL Sida
Sundom områdeskommitté 18.2.2019 9

Protokolljusterarna

__________________________________________________________________________________

8 § Öjbergsjippo

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

Elisabeth Henriksson informerar om Öjbergsjippot som RAKT-projektet i Sundom ord-
nar lördagen 23.2.2019 på Öjberget. Bakom arrangemanget står Mattias Levälahti och
Elisabeth Henriksson.

Beslut Ordförande och andra som har möjlighet deltar och hjälper till med Öjbergsjippot.

Antecknades för kännedom.
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9 § Inspirera och inspireras – Temaprojekt under Aktion Österbotten

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

Gruppen som representerar Sundom områdeskommitté bestående av Jonna Lindqvist

(sekreterare i Sundom områdeskommitté), Ingemar Sundelin (Sundom Bygdeförening),

Sven Olof Skagersten (Sundom Lokal-TV) och Marit Nilsson-Väre (ordförande i

Sundom områdeskommitté) reser på Inspirera och Inspireras - studiebesök till Öland

den 10 – 14 maj 2019 som gäster till Lokal utveckling KalmarÖland. Som värd för be-

söket står verkställande sekreterare Lars Wellin på Lokal utveckling KalmarÖland.

Gruppen deltar i Öland spirar under helgen 10–12.5. Öland spirar är ett evenemang

som öppnar dörrarna till Öland i maj. Besökare erbjuds aktiviteter runtom på ön som är

förknippade med trädgård och uteliv.

Stadsdirektörens sekreterare Ulla Huhmarsalo på Vasa stad har skött de praktiska ar-

rangemangen i samband med resan, bokat flyg och hyrt en minibuss på Öland för grup-

pen. Ingemar Sundelin kör bussen.

Gruppen reser iväg från Vasa 10.5 på fredagmorgon kl. 6.10 och flyger via Stockholm

med SAS till Kalmar. Planet beräknas landa i Kalmar kl. 9.30. Hemresan sker på tisdag

14.5 kl. 16.05 från Kalmar via Stockholm till Vasa. Planet beräknas landa i Vasa kl.

20.25.

Gruppen övernattar i två personers rum i Allégården på Stora Allvaret.

Hela resans budget uppskattas till 5000 euro, utav vilket 750 euro utgörs av en privat

finansieringsandel.

Aktion Österbottens verksamhetsledare Åsa Blomstedt uppmanade gruppen att kontakta

Svenska kulturfonden om möjligheten att ansöka om resebidrag för detta kulturella be-

sök. Anhållan skulle gälla den egna andelen på 750 euro

Beslutsförslag:Sundom områdeskommitté kontaktar sektorchef Christina Knookala på Vasa stad och

diskuterar möjligheten att ansöka om den egna finansieringsandelen 750 euro från

Svenska kulturfonden.

Beslut Enligt beslutsförslaget.
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10 § Områdeskommitténs verksamhetberättelse 2018 (BILAGA 1)

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

Verksamhetsberättelsen utdelas på mötet och diskuteras.

Beslutsförslag: Verksamhetsberättelsen antecknas till kännedom och skickas vidare till stadsstyreslen i

Vasa.

Beslut Enligt beslutsförslaget.



VASA STAD PROTOKOLL Sida
Sundom områdeskommitté 18.2.2019 12

Protokolljusterarna

__________________________________________________________________________________

11 § Minibuss till Sundom för åldringar, ett komplement till servicebussen

                    Inkommet brev från pensionärerna i Sundom 27.1.2019 (BILAGA 2)
Ordförande     Marit Nilsson-Väre, tfn 050-371 5515, marit.nilsson-vare(at)hanken.fi

I brevet framförs att det i Sundom borde finnas en minibuss, med vilken folk får åka för

samma kostnad som med en servicebuss och att sundombor bör behandlas likvärdigt

med andra vasabor.  Problemet med seniorbussen är att åldringar uppmanas att söka sig

till huvudvägar. Huvudvägen kan ligga långt från åldringens boende. Därtill vägrar fö-

raren för det mesta avvika från sin rutt på grund av att tidtabellen inte tillåter.

Ordförande har lova föra ärendet vidare till sektorchef Jukka Kentala inom social och

hälsovård och till tekniska sektorns direktör Markku Järvelä.

Beslutsförslag: Ärendet diskuterades och Sundom områdeskommitté föreslår för nämnda sektorers di-

rektörer att en servicebuss (minibuss) sätts in i Sundom. Åldringar behöver ha möjlighet

att åka till sjukhuset för blodtrycksmätning och blodprov. Servicebussen kunde köra

vissa dagar i veckan t.ex. förmidaggar mellan Sundom och sjukhuset eller till sådanan

aktiviteter som man i brevet syftar på. Områdeskommittén utreder vilka dagar, tider och

rutter det kunde gälla.

Beslut Ärendet återremitteras för vidare utredning.
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12 § Kommunaltekniken och dess utbyggnad i Sundom

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

Områdeskommittén mottog ett brev av Torvald Björkqvist angående kommunaltekni-

ken och dess utbyggnad i byn och beslöt på sitt möte 29.10.2018 att återuppta ärendet

på sitt fösta möte år 2019.

Kim Raukko inlämnade 30.10.2018 en fråga kring möjligheten att dra kommunalt av-

lopp till tomterna med byggstopp. Kim Raukko ställde också en fråga kring cykelvägs-

planeringen i Kronvik.

Ordförande har varit i kontakt med både Torvald Björkqvist och Kim Raukko i dessa

ärenden.

Ordförande kontaktar Irma Hyry på Vasa vatten och Christer Hangelin vid Miljöcen-

tralen för en utredning kring verksamhetsprincipen i dessa frågor och vilka anspråk man

har på att utöka hushållens andel som ansluts till det kommunala avloppsnätverkssyste-

met. Kommuntekniken i Vasa konsulteras.

Beslutsförslag: Ärendet antecknas till kännedom som viktigt. Ett separat tillfälle planeras under våren

2019 (april eller maj) kring frågan för dem som ärendet berör. Datumet faststlås tillsam-

mans med Christer Hangelin och Irma Hyry och med representanter från kommuntekni-

ken.

Beslut Enligt beslutdförslaget
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13 § Pollenanalys av Norrbacken

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

Områdeskommitténs behandlade på sitt möte i december 2018 byns viktiga landmärken

och beslöt att utreda möjligheten till pollenanalys av Norrbacken för att få reda på hur

länge det funnits bofast befolkning i Sundom. Ärendet tas upp på nytt på detta möte och

Matts Anderssén konsulteras i ärendet.

Matts Anderssen har diskuterat frågan med landskapsarkeolog Pentti Risla och fått en

del goda råd, men något pris på en pollenanalys kunde han inte ge. För att få prisuppgif-

ter och andra basuppgifter lovade M. Anderssén försöka höra med forskare som han

känner vid Umeå universitet och Turun Yliopisto. I varje fall skulle det krävas rätt

mycket förarbete innan en analys skulle göras: genomgång av gamla sockenkartor, geo-

logiska jordmånskartor, forskningsrapporter från andra fyndplatser, m.m. (epost-korre-

spondens mellan ordförande och M. Anderssén).

Matts Anderssén hinner inte just nu sätta erforderlig tid på detta, men föreslog att vi

kunde hitta någon sundombo som kunde åta sig en sådan uppgift.

Beslutsförslag: Områdeskommittén antecknar detta till kännedom och fortsätter utreda ärendet tillsam-

mans med Matts Anderssén.

Beslut Enligt beslutsförslaget.
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14 § Ärenden för beredning
Ordförande     Marit Nilsson-Väre, tfn 050-371 5515, marit.nilsson-vare(at)hanken.fi

- Informationstillfälle för berörda parter angående kommunalteknik och avloppshan-

teringssystem i Sundom.

Beslut Antecknades för kännedom.
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15 § Övriga ärenden
Ordförande Marit Nilsson-Väre, tfn 050-371 5515, marit.nilsson-vare(at)hanken.fi

1) Inkommet brev från Jens Drud Hansen angående Öjbergets verksamhet

- fyllnadsjord i backen

- personalen bör övervaka (bråk i liften och liftkön)

- information på både finska och svenska

- kafeterians verksamhet

- prissättningen av säsongkort

2) Regnskydd över busshållplatserna

Två stycken planeras till Sundom i närheten av skyddsvägar eller övergångsställen

och vid de ställen där det är långt till själva hållplatsen från bebyggelsen (förslag

Solf korsning, korsningen vid Näsvägen nära skolan). En påfintlig cykelväg på den

tänkta vägsträckan ger mervärde och försnabbar processen.

      En plan inlämnas till Vasa stad för att sedan behandlas vid NTM-centralen.

      50 000 euro finns reserverat för monteringen av dessa regnskydd.

Beslut 1) Brevet från Jens Drud Hansen har redan skickats till Tekniska sektorn och skickas nu

också vidare till Fritidsverket och Vasa skidklubb.

2) Ärendet diskuterades livligt. Bygdeföreningen har på senhösten 2018 inlämnat en

skrivelse till Vasa stad där de påpekar behovet av busskurer. Områdeskommittén under-

stöder skrivelsen. Omådeskommittén anser att två stycken regnskydd inte räcker till

men det är en bra början. Områdeskommittén utreder den vettigaste plceringen av dessa

två med Wasabus – Oy Wiik & Ström Ab och återupptar behandlingen under våren.
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16 § Nästa möte
Ordförande     Marit Nilsson-Väre, tfn 050-371 5515, marit.nilsson-vare(at)hanken.fi

Beslut Nästa möte hålls 8.4.2019 kl 18.00.
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17 § Mötets avslutande
Ordförande      Marit Nilsson-Väre, tfn 050-371 5515, marit.nilsson-vare(at)hanken.fi

Beslut Mötet avslutades kl 20.41.



Sundom områdeskommitté Verksamhetsberättelse 2018

Jonna Lindqvist 18.2.2019

Uppgifter och sammansättning

Sundom områdeskommitté har tidigare fungerat som skoldirektion samt

områdeskommitté. Hösten 2017 uppkom en önskan om att skolans direktion skulle

skiljas från områdeskommittén. Mötet i februari 2018 var således det sista mötet där

områdeskommittén behandlade skoldirektionsfrågor och därefter har enbart

områdesfrågor tagits upp.

I och med differentieringen av Sundom skolas direktion och Sundom

områdeskommitté så har verksamhetsstadgarna uppdaterats. Representanter från

kommittén deltog i ett möte på Vasa stad där dessa diskuterades. Områdeskommittén

har även diskuterat och besvarat den enkät som skickades ut till Vasa stads invånar-

och byaföreningar samt områdeskommittéer.

Sundom områdeskommitté har under året haft ett gott och flitigt samarbete med Vasa

stad och föreningarna i byn.

Områdeskommittén har sammanträtt till fem möten under verksamhetsåret: 15.2,

15.5, 10.9, 29.10 och 17.12.

Sundom områdeskommitté med skolans direktion bestod av politiskt valda

medlemmar och av skolans föräldrarepresentanter (fram till 15.2.2018):

Ordinarie medlemmar var: Marit Nilsson-Väre SFP (ordf.), Peter Finne SDP (vice

ordf.), Jonna Lindqvist SDP (sekr.) Susanna Heinonen SAML, Eva Asplund, Anne

Rajala, Kaj Stenvall, Margareta Asplund (skolans repr.), Annika Snickars (rektor).

Nuvarande Sundom områdeskommittén (fr.o.m. 15.2.2018) består av politiskt valda

medlemmar samt representanter från Sundom Bygdeförening, Sundom



Ungdomsförening, Sundom Hem och Skola samt en allmänt aktiv sundombo.

Ordinarie medlemmar är: Marit Nilsson-Väre SFP (ordf.), Peter Finne SDP (vice

ordf.), Jonna Lindqvist SDP (sekr.), Susanna Heinonen SAML, Kaj Stenvall, Eva

Asplund, Kjell Nybacka och Elisabeth Henriksson.

Skolans ärenden

Områdeskommittén har i egenskap av skolans direktion behandlat sedvanliga

skolärenden, såsom förslag till årsreparationer och grundförbättringar vid Sundom

lärcenter, inskrivningsresultat 2018 samt godkänt tillägg till arbetsplanen för läsåret

2017 - 2018.

Områdeskommitténs ärenden

Trygghetsutredning

Områdeskommittén tog under slutet av 2017 initiativ till en trygghetsutredning för

området kring Sundom Lärcenter. Syftet var att få en heltäckande bild av hur

tryggheten upplevs ur arbetsplatsernas synvinkel, såväl inomhus som utomhus.

Förfrågan riktades till Sundom skola, Sundom bibliotek, rådgivningen i Sundom,

Vindängens daghem, Sundom daghem och förskola samt Oy Vasa HandiTec Ab. De

svar som inkommit behandlades av områdeskommittén och en sammanfattning av

utredningen skickades till de berörda parterna samt tjänstemän på Vasa stad.

Markanvändning och centrumplanering

Markanvändningen och centrumplaneringen i Sundom har diskuterats flitigt under

året med tjänstemän från Vasa stad. Målet är att få ett tydligt byacentrum med olika

tjänster kring skolan, dagiset, Hemgården och prästgården. Mest brådskande har varit

en utbyggnad av Sundom skola och detta har poängterats av områdeskommittén. En

utrymmesutredning gjordes av Vasa stad och rektor kunde i slutet av 2018 informera

om att skolan kommer att få tilläggsutrymmen i form av modulhus hösten 2019.

Trafik/Cykelvägar

Områdeskommitténs ordförande har valts till medlem i planeringsgruppen för

Kronvik cykelväg. Ett brev undertecknat av 74 sundombor angående en cykelväg (lätt



trafikeled) längs Söderfjärden mottogs av områdeskommittén, detta diskuterades och

alla vara eniga om att en cykelväg är nödvändig. Ärendet fördes vidare till Vasa stad

och NTM-centralen . Fullmäktigeledamot Per  Hellman hade inlämnat en

fullmäktigemotion i samma ärende 12.2.2018. Ärendet har behandlats förutom i

Sundom områdeskommitté  även i Tekniska nämnden 12.12.2018, Stadsstyrelsen

14.1.2019, i Stadsfullmäktige 11.2.2019. Cykelvägen fick grönt ljus, men den

finansiering av vägplanen för en lätt-trafikled invid Söderfjärdsvägen som föreslås av

nämnden och områdeskommittén granskas i samband med budgetplaneringen och

behandlingen för år 2020. Alternativet med att Kronvik cykelväg går före kvarstår,

eftersom detta avtalats med Sundom områdeskommitté för redan ett flertal år sedan.

Öjberget

Planeringen av den året runt verksamhet vid Öjberget som har önskats från

områdeskommittén har fortsatt under året. Områdeskommittén har tagit del av de

planer och beslut som Vasa stad har gjort i frågan och är väldigt nöjda med den

planering som har gjorts.

Sundom Lokal-TV

Ordförande har deltagit i Sundom Lokal-TV:s direktsändningar och informerat om

områdeskommitténs verksamhet.

Ordförande har diskuterat Sundom Lokal-TV:s förhandlingar med Elisa tillsammans

med representanter från Lokal-TV och stadsdirektören. Ärendet fördes vidare till

Tekniska sektorns jurist. Sundom Lokal-TV undertecknade ett nytt avtal med Elisa

2018. Områdeskommittén uppskattar och stöder utvecklandet av Sundom Lokal-TV:s

verksamhet.

Pensionärsföreningen Hemgården r.f.

Områdeskommittén har diskuterat Hemgårdens situation. En arbetsgrupp som ska

fundera kring framtidsplanerna för Hemgården tillsattes.

Ordförande har tillsammans med stadens representanter, teknisk och ekonomipersonal

besökt Hemgården och bekantat sig med dess verksamhet. En tjänstemannagrupp

sammanträdde kring Hemgårdens situation våren 2018. Mötet sammankallades av

områdeskommitténs ordförande.





Inspirera och inspireras

Områdeskommittén beslöt att skicka in ansökan för att delta i Aktion Österbottens

temaprojekt ”Inspirera och inspireras”. Ansökan beviljades och planeringen för ett

studiebesök till Öland under våren 2019 inleddes. Meningen är att bekanta sig med

naturen, företagandet och turismen på Öland och hämta med sig idéer och inspiration

för att göra Sundom ännu mera attraktivt.

Ordförande deltog som Vasa stads representant  29.11.2018 i Aktion Österbotten rf:s

höstmöte i Korsholms ämbetshus.

Övriga ärenden

Under decembermötet sammankom områdeskommitten till julkaffe i Meteorian där

Matts Anderssen berättade om Söderfjärdens historia och Meteorians verksamhet.

Under året har flertalet brev av byborna inkommit, bl.a. gällande behovet av ett arkiv

för byns föreningar, allmänna toaletter i byn samt seminarium om gemenskapsföretag.

Områdeskommittén har också lyft upp pressinformation angående verksamheten och

från Vasa stads sida har man ställt sig positiva till att områdeskommittén informerar

byborna.

Utlåtande

Ordförande för Sundom områdeskommitté kommenterade under sommaren

Arbetsgruppen för landsbygd och skärgårds mellanrapport angående

Kommunstrukturutredningen för Vasa och Korsholm på de punkter som gäller

Sundom idag, samt att deltog i arbetsgruppens möte i Korsholms ämbetshus

2.10.2018.


