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Uppgifter och sammansättning
Områdeskommittén har till uppgift att främja den kulturella, sociala och samhälleliga utvecklingen i
Sundom med tanke på invånarnas intresse, välfärd och trivsel samt agera så att invånarnas verkliga
möjligheter att påverka i ärenden som gäller dem utökas.
Områdeskommittén 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.
Områdeskommittén har sammanträtt till fem möten under verksamhetsåret 2019: 18.2, 8.4, 25.6,
28.8 och 23.10.
Sundom områdeskommitté har under året haft ett gott och flitigt samarbete med Vasa stad, bybor
och föreningar i byn.

Områdeskommitténs ärenden
Studiebesök till Öland – Inspirera och inspireras
Marit Nilsson-Väre och Jonna Lindqvist från områdeskommittén samt Sven Olof Skagersten från
Sundom Lokal-TV och Ingemar Sundelin från Sundom Bygdeförening deltog i Aktion Österbottens
temaprojekt ”Inspirera och inspireras” och genomförde en inspirationsresa till Öland 10–14.5.2019.
Som värd för resan stod Lokal utveckling KalmarÖland.
Syftet med studiebesöket var att hämta inspiration och idéer som kunde vara till nytta för Sundom
och Vasaregionen, samt att bekanta sig med Öland, dess världsarv och företagande samt att knyta
kontakter.

Under resan deltog man bland i evenemanget Öland spirar. Gruppen besökte Bomässa SydÖland,
fiskehamnen i Grönhögen, friluftsmuseet 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, samt världsarvet Stora alvaret, sjömarkerna och det typiska radbyarna. Gruppen höll
också en presentation om Sundom och Vasa till värdarna för besöket.
Sundom Lokal-TV dokumenterade och visade under hösten ett program om resan till Öland. Marit
Nilsson-Väre skrev en text till Murmursunds Allehanda.

Temakväll kring Leaderprojekt
Områdeskommittén ordnade en temakväll om Leaderprojekt den 10.9.2019, evenemanget riktade
sig till föreningar i byn och övriga intresserade. Leaderrådgivare Åsa Blomstedt från Aktion
Österbotten informerade om olika projektfinansieringar man kan ansöka om. Under temakvällen
berättades det om och visades filmklipp från inspirationsresan till Öland.

Centrumplaneringen
Områdeskommittén har gett ett utlåtande på begäran av Vasa stad gällande detaljplanen för Sundom
centrum. Planeringschef Päivi Korkealaakso informerade områdeskommittén om den nya
detaljplanen för Sundom centrum. KPO har inhandlat mark mittemot Sundom lärcenter,
områdeskommitténs önskan är att KPO bygger en fastighet där även andra företagare skulle
erbjudas utrymmen. En detaljplan behövs för området kring lärcentret daghemsområdet,
prästgården och Hemgården för att dessa ska kunna utveckla sin verksamhet. Områdeskommittén
har lyft fram att museiområdet borde bli en del av detaljplanen. I samband med utlåtandet om
detaljplaneringen diskuterades också en rörläggning av Ådran mellan Myrgrundsvägen och
Norrbysvängen tillsammans med berörda parter.
Utbyggnaden av Sundom lärcenter är en viktig del av centrumplaneringen och rektor Annika
Snickars informerade områdeskommittén om utrymmesbristen vid skolan. Områdeskommittén
skickade också ett brev till social- och hälsovårdsnämnden angående bevarandet av rådgivningen i
Sundom. Områdeskommittén anser att rådgivningen fyller en viktig funktion för både de yngsta och
äldsta i byn. Önskan är att rådgivningen beaktas i samband med utbyggnaden av Sundom lärcenter.

Kommunalteknik
Sundom områdeskommitté ordnade tillsammans med Vasa stads miljöavdelning och Vasa Vatten
ett informationstillfälle kring kommunalteknik och avloppshantering i Sundom vid Sundom
Lärcenter 24.4.2019. Tillfället riktades till fastighetsägare i Sundom.

Lätta trafikleder
Behovet av lätta trafikleder längs med Söderfjärdsvägen och Kronviksvägen behandlades på flera
möten. Bland annat fick områdeskommittén ett brev undertecknat av 135 personer där man önskade
att byggandet av den lätta trafikleden längs med Kronviksvägen inte skulle försenas på grund av
sparprogram.
Områdeskommittén gav ett ställningstagande i frågan där man poängterade att det behövs lätta
trafikleder både längs Kronviksvägen och Söderfjärdsvägen. Områdeskommittén ansåg att den lätta
trafikleden längs med Kronviksvägen ska byggas först eftersom en stor del av det förberedande
arbetet redan gjorts. Områdeskommittén önskade också att Vasa stad fortsätter diskussionerna med
NTM-centralen angående Söderfjärdsvägen så att Malax och Korsholm också tas med i
diskussionen. Områdeskommittén skickade ställningstagandet till NTM-centralen.

Fiskerinäringen i Sundom
Vasa stad gav en utlåtandebegäran till Sundom områdeskommitté angående försäljning av
fastigheten vid Långskärets fiskehamn. Områdeskommittén har ingående diskuterat möjligheterna
för en fortsatt fiskerinäring i Sundom och gjorde en utredning: Fiskerinäringen och fastigheterna vid
Långskäret diskuterades med tjänstemän från Vasa stad, samt med representanter från Sundom
Fiskargille r.f., Sundom Samfälligheter och Sundom Bygdeförening.
Områdeskommittén ordnade en informations- och temakväll om fiskerinäringen vid Långskärets
fiskehamn för fiskare, tjänstemän, politiker och andra intresserade 17.9. Syftet med temakvällen var
att diskutera framtiden och utvecklingsmöjligheter för fiskehamnens verksamhet. Fiskerichef Kari
Ranta-aho från NTM-centralen samt Aktion Österbottens Fiske Leader rådgivare Jonas Harald var
inbjudna talare. Tillfället var välbesökt och det stod klart att möjligheterna och viljan att utveckla
fiskerinäringen vid Långskärets fiskehamn finns. Områdeskommittén bad om att Sundom
Fiskargille r.f. skulle ge en plan över deras fortsatta verksamhet vid Långskärets fiskehamn.

Områdeskommittén skrev en rapport om tillfället, Sundom Lokal-TV filmade och VBL skrev en
artikel.
Områdeskommittén gav ett utlåtande där man stöder Sundom Fiskaregille r.f. i deras strävan att
bevara Långskärets fiskehamn i stadens ägo och anser att fiskargillet och Vasa stad bör göra upp ett
hyresavtal för nyttjande av Långskärets fiskehamn. Områdeskommittén anser att fiskerinäringen bör
utvecklas och föreslog att en stödgrupp av politiker och sakkunniga utses som utvecklar
fiskerinäringen i Vasa och i Långskäret tillsammans med Sundom Fiskargille r.f.

Inkomna brev
Områdeskommittén har under verksamhetsåret diskuterat och vid behov fört vidare de ärenden som
behandlats i inkomna brev: Minibuss för pensionärer, kommunalteknik, Öjbergets verksamhet, lätta
trafikleder längs med Söderfjärds- och Kronvikvägen, avloppsnätverk i Kronvik, plastsortering och
skolbusstider.

Övrig verksamhet
Tillsammans med busschaufförer från Wiik & Ström diskuterade områdeskommittén placeringen av
busskurer i Sundom. Områdeskommittén skickade in sina önskemål till Vasa stad, glädjande nog
installerades två busskurer/cykelställningar under hösten.
Vice ordförande deltog i invigningen av Sundom ungdomsförenings nyrenoverade lokal 11.5.2019
och ordförande var med och invigde de nya motionstrapporna vid Öjberget 2.10.2019.

