
VASA STAD PROTOKOLL
Sundoms områdeskommitté
__________________________________________________________________________________

Tid Torsdagen den 15.5.2018 kl 18.35 – 20.30

Plats Sundom Lärcenter, Sundomvägen 13

DELTAGARE
Ordinarie medlemmar
Nilsson-Väre Marit ordförande
Lindqvist Jonna protokollförare
Finne Peter
Heinonen Susanna Anlände 18.37
Asplund Eva
Kjell Nybacka Avlägsnade sig 20.13
Elisabeth Henriksson Anlände 18.51

Suppleant
Marita Bagge

Inbjudna gäster
Planläggninschef Päivi Korkealaakso
Planläggningsarkitekt Emma Pitkäjärvi

Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
Ärende 18 och 19 behandlades samtidigt.
Ärende 22 behandlades behandlades före ärende 21.

Marit Nilsson-Väre Jonna Lindqvist
Underskrifter Ordförande Protokollförare
JUSTERING AV Plats och tid: Sundom 21.5.2018
PROTOKOLLET
Utses att
justera Peter Finne Eva Asplund
PROTOKOLLET
OMFATTAR Paragrafer 13 - 24 Sammanlagt 12
PROTOKOLLET - Plats och tid: På Vasa stads webbsidor, d.m.2018
FRAMLAGT TILL
PÅSEENDE

Bevittnar Jonna Lindqvist
Utdrags-
bestyrkande

Rättelseyrkande och besvärsanvisning som bilaga.
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Tid Torsdagen den 15.5.2018 kl 18.35 – 20.30
Plats Sundom områdeskommitté, Sundomvägen 13
Ordförande Marit Nilsson-Väre

Ärenden

Sammanträdets laglighet Konstaterades.

Protokolljusterare Peter Finne och Eva Asplund.

13 § Mötet öppnas .......................................................................................... 3

14 § Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet ................................ 4

15 § Områdeskommittén konstituerar sig - Val av sekreterare för nya områdes-
kommittén .............................................................................................. 5

16 § Verksamhetsstadga för Sundom områdeskommitté ................................ 6

17 § Beviljade anslag för områdeskommitténs möten 2018 ............................ 7

18 § Allmän information om markanvänding och områdesplanering i Sundom
Planläggningschef Päivi Korkealaakso informerar.................................. 8

19 § Centrumplaneringen i Sundom, Planläggningschef Päivi Korkelaakso in-
foremerar ................................................................................................ 9

20 § Nulägesrapport om planeringen vid Öjberget, Planläggninsarkitekt Emma
Pitkäjärvi inforemrar ............................................................................ 10

21 § Nulägesrapport kring cykelvägarna i Sundom ...................................... 11

22 § Arkiv för Sundomföreningar, Inkommet brev med förslag från Michael
Borg (bifogas) ...................................................................................... 12

23 § Aktuellt från Aktion Österbotten .......................................................... 13

24 § Övriga ärenden eller ärenden för beredning .......................................... 14

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE ........................................................... 15
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13 § Mötet öppnas

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

Beslut Mötet öppnades 18.35. Till mötet hade även ersättare bjudits in. Det serverades saft och
smörgås.
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14 § Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet

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

Beslut Beslutet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.
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15 § Områdeskommittén konstituerar sig - Val av sekreterare för nya områdes-
kommittén

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

Beslut Jonna Lindqvist valdes till sekreterare.
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16 § Verksamhetsstadga för Sundom områdeskommitté

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

Beslut Verksamhetsstadgan fanns till påseende för de nya medlemmarna.



VASA STAD PROTOKOLL Sida
Sundom områdeskommitté 15.5.2018 7

Protokolljusterarna

__________________________________________________________________________________

17 § Beviljade anslag för områdeskommitténs möten 2018

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

Beslut Ordförande informerade om att Sundom områdeskommitté har beviljats 5000 euro av
Vasa stad. Antecknades för kännedom.
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18 § Allmän information om markanvänding och områdesplanering i Sundom
Planläggningschef Päivi Korkealaakso informerar

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

Beslut Planläggningschef Päivi Korkealaakso informerade om markanvändning och centrum-
planeringen i Sundom. Målet är att få ett tydligt byacentrum med olika tjänster kring
skolan, Vindängens daghem, Hemgården samt prästgården. Mest brådskande för till-
fället är utbyggnaden av Sundom skola, detta kräver en detaljplan.

Diskussionen antecknades för kännedom.
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19 § Centrumplaneringen i Sundom
Planläggningschef Päivi Korkealaakso informerar

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

Beslut Se beslut 19 §.
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20 § Nulägesrapport om planeringen vid Öjberget
Planläggningsarkitekt Emma Pitkäjärvi informerar

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

Beslut Planläggningsarkitet Emma Pitkäjärvi informerade om planeringen för Öjberget. Mål-
sättningen är att utveckla Öjberget till ett mångsidigt och attraktivt område med året
runt verksamhet med fokus på naturmotion, man vill även förbättra möjligheterna för
tävlingsidrott. Öjbergets utvecklingsplan är ganska långt färdig och ska skickas vidare
för behandling.

Diskussionen antecknades för kännedom.
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21 § Nulägesrapport kring cykelvägarna i Sundom

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

Beslut Marit Nilsson-Väre valdes till planeringsgruppen för Kronvik cykelväg. Planeringen
inleds år 2018 och det är tänkt att cykelvägsbygget ska inledas 2020.

Behovet av en cykelväg till Söderfjärden diskuterades. Vägen är redan i nuläget otrygg
för skolbarn och det nya bostadsområdet som planeras på Söderfjärdsbacken i Malax
kommer att öka trafiken och otryggheten.

Siri Gröndahl och Jonas Aspholm bjuds in till nästa möte.
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22 § Arkiv för Sundomföreningar
Inkommet brev med förslag från Michael Borg (bifogas)

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

Bilaga Inkommet brev av Michael Borg 16.4.2018

Beslut Behovet av arkivutrymme för byns föreningar diskuterades och områdeskommittén
önskar att staden tar detta i bekatande i framtida planering.
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23 § Aktuellt från Aktion Österbotten
Årsmöte 12.4.2018
Öppna byars dag 9.6.2018

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

Beslut Ordförande informerade om aktualiteter från Aktion Österbotten. Elisabeth Henriksson
meddelade att Sundom UF kommer att ha Öppet hus den 9.6.2018.

Områdeskommittén utreder möjligheten att delta i Aktion Österbottens projekt ”Inspi-
rera och inspireras” som är ett utvecklingsprojekt.



VASA STAD PROTOKOLL Sida
Sundom områdeskommitté 15.5.2018 14

Protokolljusterarna

__________________________________________________________________________________

§ 24 Övriga ärenden eller ärenden för beredning

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

Beslut Områdeskommittén önskar en redogörelse för utbyggnad av Sundom skola.

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
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BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grun-
dar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 136 § kommunallagen rättelseyrkande inte
framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 134 § 1 mom. kommunallagen kan
framställas över beslutet.
Paragrafer

Enligt 5 § 2 mom. och 13 § förvaltningsprocesslagen /annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunden för besvärsförbudet.

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet till vil-
ken rättelse-yrkande
kan framställas samt
tid för yrkande av
rättelse

Den som är missnöjd nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande.
Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress

Paragrafert

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna
datanätet.

Rättelseyrkandets
innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

Fogas till protokollet.
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BESVÄRSANVISNING

Besvärsmyndighet
och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan
sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyr-
kandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller kommunmedlem. Part som är miss-
nöjd med upphandlande enhets beslut eller något annat avgörande i upphandlingsförfarandet kan i enlighet med 80-83 § i
upphandlingslagen till den upphandlande enheten inlämna ett yrkande skriftligen om upphandlingsrättelse.
Kommunalbesvär: Paragrafer, besvärsmyndighet, adress och postadress

Förvaltningsbesvär: Paragrafer, besvärsmyndighet, adress och postadress

Besvärstiden vid kommunal- och förvaltningsbesvär är 30 dagar från delfåendet av beslutet.
En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna
datanätet.

Upphandlingsrättelse: paragrafer, besvärsmyndighet, adress och postadress

Besvär hos marknadsdomstolen: paragrafer

Marknadsdomstolen
Banbyggarvägen 5, 00520  HELSINGFORS
Yrkande om upphandlingsrättelse och sökande av ändring hos marknadsdomstolen ska göras inom 14 dagar från delfåen-
det av beslutet.

Besvärskrift I besvärskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat
besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från
vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av bes-
värshandlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med
post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer
fram innan besvärstiden går ut.

Besvärshandlingarna kan även lämnas till: namn, adress och postadress                                   Paragrafer

Besvärshandlingarna skall lämnas till 1): namn, adress och postadress                                      Paragrafer

1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten. Fogas till protokollet.



VASA STAD PROTOKOLL Sida
Sundom områdeskommitté 15.5.2018 17

Protokolljusterarna

__________________________________________________________________________________

BILAGA

Michael Borgs brev 16.4.2018 som bygger vidare på en diskussion i samband med
Sundom TV:ssändning 15.4.

Hej Marit och tack för igår! Det var igen bra information du hade från områdeskommit-
tén. Här det förslag och den idé som jag nämnde om igår. Om jag förstått rätt så kom-
mer de utrymmen vid f.d. Aktia bank som bygdeföreningen och Sundom samfälligheter
har som mötesutrymme och arkiv att i framtiden användas av nya ägaren Stefan Jåfs för
Handitec. Utrymmena har också varit ganska små. Sundom TVs arkiv (hundratals band
och kassetter) har inrymts i två skrubbar i källaren under rådgivningen i gamla delen av
skolan. Källaren skall saneras i sommar och vi var tvungna att flytta bort vårt arkiv till
tillfälligt utrymme och det är oklart om vi alls har möjlighet att få utrymmet tillbaka ef-
ter saneringen. En tanke som slog mig. Som jag förstått så kommer ingen ungdomsgård
att byggas invid Vindängen men området finns ju och är planerat för en byggnad. Sta-
den kunde där bygga ett hus (kanske ihop med Vindängen) för dagisbarnen och rådgiv-
ningen som nu finns i gamla skoldelen eftersom också skolanbehöver mer utrymme.
Huset kunde också inhysa en samlingslokal som kunde användas för möten av bl.a. om-
rådeskommittén, byns föreningar, Sundom samfällighet,staden m.fl. Eftersom det också
finns ett stort behov av arkivutrymme i byn, bl.a. Sundom bygdeförening, Sundom sam-
fälligheter, Sundom TV, eventuellt museiföreningen m.fl.kunde en källarvåning också
inrymma arkivrum samt eventuellt också ett befolkningsskyddsrum. Så långt mina fun-
deringar, ha en bra dag! Hälsningar Michael


