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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 fyra möten under verksamhetsåret 2020: 5.3, 17.9, 7.12 och

16.12. På grund av coronapandemin hölls alla möten digitalt, förutom mötet den 5.3.2020.

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.



Våren 2020 presenterades och diskuterades slutrapporten för studiebesöket. Tanken var att en

officiell inbjudan om återbesök skulle skickas till Lars Wellin från Lokalutveckling KalmarÖland

samt världsarvssamordnare Emma Rydner, men på grund av coronapandemin måste detta skjutas

upp.

Landsbygdsutveckling

Områdeskommittén diskuterade landsbygdsutveckling och planerade ett möte i april med flera

aktörer kring någon form av EU-finansierat landsbygdsutvecklingsprojekt för Sundom. Mötet blev

inte av på grund av pandemin, men planerna finns fortsättningsvis kvar.

Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy i samarbete med Aktion Österbotten, VIEXPO, Vasa

Universitet samt Helsingfors Universitet/Ruralia-institutet driver projektet Matriket Österbotten

med målsättningen att skapa en bestående plattform för livsmedelssektorns samarbete, utveckling

och synlighet i landskapet Österbotten. Områdeskommittén diskuterade om detta projekt kunde vara

något för Sundom att delta i som en del av landsbygdsutvecklingen. Det beslöts att man återkommer

till frågan 2021.

Centrumplaneringen

Vasa stads planering av Sundom centrum fortsatte under år 2020. Sundom områdeskommitté har

fortsättningsvis varit involverade och fått ge sina åsikter i processen, centrumplaneringen har

behandlats på flera möten. Områdeskommittén har också vid ett flertal tillfällen informerat byborna

om planeringen via Sundom TV. Hösten 2020 deltog representanter fån Vasa stad i Sundom TV och

visade utkastet till den nya detaljplanen.

Den 16.12 gav områdeskommittén ett utlåtande angående detaljplanen. I utlåtandet poängterades

det att man vill att planen ska godkänns så att skolan ska kunna starta sin tillbyggnad.

Områdeskommittén var också tacksamma för att planen utvidgats från det ursprungliga att även

omfatta museiområdet, Hemgårdens seniorboende och Kårkulla-verksamheten. Detaljplaneområdet

som sådant är vackert planerat om det förverkligas enligt planerna. Det som vi önskar är att området

som finns bredvid nya butiksområdet reserveras för byggande av ett modernt företagshotell i liten

skala, möteslokaler med därtill hörande café-verksamhet och eget närbageri, samt med en

frisörsalong, massörsverksamhet eller annan småskalig verksamhet som skapar vi-anda och service

för byns invånare. (Ordförande har haft ett telefonmöte KPO angående möjligheten att andra



företagare/föreningar kunde använda lokaler i en eventuell butikslokal, men KPO var inte

intresserade.) Områdeskommittén poängterade byggnationen och byggnadstillsynens möjligheter att

påverka byggandet i Sundom på nämnda detaljplaneområde. Att riktlinjer efterföljs och att det

stipuleras sanktioner om riktlinjerna inte beaktas. Detta är ytterst viktigt med tanke på byns fortsatta

utveckling.

Gällande trafikarrangemang hoppas områdeskommittén i sitt utlåtande att NTM-centralen

tillsammans med Vasa stad kan enas om behovet av att se över trafikarrangemangen i Sundom,

främst på det nya detaljplaneområdet. Tryggheten bör prioriteras som nummer ett vid sidan av

smidigheten. Infarten till skolområdet bör ses över. Trots gjorda ändringsarbeten år 2020 löper

trafiken inte smidigt. Den är direkt farlig vid infarten till skolområdet.

När det gäller byns utveckling har Sundom centrums planläggningsprocess från 2020 presenterats i

Vasa stads planläggningsöversikt, som utkom digitalt på stadens nätsidor i februari 2021.

Områdeskommitténs ordförande intervjuades för artikeln ”Sundom centrum planläggs på den

värdefulla byamiljöns villkor” och kommenterade detaljplanen med underrubriken ”En vacker port

till Sundom”.

Fiskerinäringen i Sundom

Under 2019 gjorde områdeskommittén en utredning angående fiskerinäringen i Sundom och hur

den kunde utvecklas. Sundom områdeskommitté ordnade också en välbesökt informations- och

temakväll om fiskerinäringen vid Långskärets fiskehamn. Områdeskommittén gav ett utlåtande till

Vasa stad där man poängterade vikten av att fiskehamnen skulle bevaras i stadens ägo och att

fiskerinäringen i Sundom bör utvecklas. Som en fortsättning på detta deltog områdeskommitténs

ordförande i ett möte den 12.2.2020 mellan Vasa stad  och representanter från Sundom Fiskargille

r.f. Under mötet diskuterades möjligheten att Sundom Fiskargille hyr Långskärets fiskehamns

område av Vasa stad, inlöser el-anslutningarna och tar över ansvaret för verksamheten.

Stadsstyrelsen beslöt i augusti 2020 att servicebyggnaden och fiskförädlingsbyggnaden i Långskärs

fiskehamn säljs till Sundom Fiskargille r.f. till ett pris på totalt 4 057,36 euro. Fiskargillet har nu ett

20-årigt hyresavtal med en hyra på 400 euro per år. Stadsstyrelsens beslut har gett Sundom

Fiskargille nya möjligheter att vidareutveckla och fokusera på näringens framtid i Vasa och på

utvecklande av hamnen.



 Daghemmet Barnholken

I december 2020 kom det via Vasabladet och sociala medier områdeskommittén till kännedom att

Vasa stad planerade en nedläggning av daghemmet Barnholken. Områdeskommittén tog starkt

ställning emot detta, liksom andra bybor. Vanligtvis brukar områdeskommittén alltid delges

information eller få möjlighet att ge utlåtande i frågor som berör stadens verksamhet, fastigheter

eller markanvändning i Sundom. Områdeskommittén lämnade själv in en utlåtandebegäran.

Ärendet återremitterades av Nämnden för fostran och undervisning och områdeskommittén fick då

en möjlighet att ge sin åsikt till nämndens möte 3.2.2021. Föräldrar och Föräldraföreningen vid

Sundom daghem samt Kronvik byaförening var i kontakt med områdeskommittén. På sitt möte

1.2.2021 gav områdeskommittén sitt utlåtande där man starkt påpekade att verksamheten vid

Barnholken ska fortsätta. Nämnden för fostran och undervisning beslöt att verksamheten får fortgå.

Aktion Österbotten

Vasa stad är medlem i Aktion Österbotten r.f.  Sundom tillsammans med Lillkyrå är stadsdelar som

representerar landsbygd i staden Vasa och är de enda stadsdelsområden som kan erhålla EU-stöd i

form av Leaderfinansiering. Marit Nilsson-Väre har i egenskap av ordförande för Sundom

områdeskommitté representerat Vasa  stad vid Aktion Österbottens vårmöte 28.8.2020 och

höstmöte 26.11.2020  med fullmakt av stadsstyrelsen och tagit del av Aktion Österbottens

verksamhetsstrategier för Leaderperioden 2021-2027 vad gäller landsbygdsutveckling i Österbotten.


