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13 § Öppnande av mötet 
   

 

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

 

 

Beslut Mötet öppnades kl 19.05.    
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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 Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört. .   
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15 § Val av protokolljusterare 
  

 

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

 

 

Beslut Kaj Stenvall och Susanna Heinonen valdes till protokolljusterare.    
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16 § Verksamhetsberättelse 2020 
   

 

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

 

 

Ordförande samt sekreterare presenterar verksamhetsberättelsen för 2020.  

   

 

Beslutsförslag  

 

 Verksamhetsberättelsen för 2020 (Bilaga 1) diskuteras och godkänns.  

 

     

 

 

Beslut Verksamhetsberättelsen diskuterades och godkändes. 

 

 Utöver verksamhetsberättelsen delgavs också Vasa stads planläggningsöversikt från 

februari 2021, som behandlar Vasa stads planläggningsprocesser från senaste år 2020.  

 I planläggningsöversikten  presenteras även Sundom centrums detaljplan i sin nuva-

rande form. Områdeskommitténs ordförande intervjuades för artikeln ”Sundom centrum 

planläggs på den värdefulla byamiljöns villkor” och kommenterade detaljplanen med 

underrubriken ”En vacker port till Sundom”.  
 Vasa stads planläggningsöversikt finns på nätadresserna:  

 

På svenska: 

 https://www.vaasa.fi/sv/aktuellt/planlaggningsoversikten-har-publicerats-studera-plan-

laggningsobjekten-pa-natet/ 

På finska: 

https://www.vaasa.fi/ajankohtaista/kaavoituskatsaus-on-ilmestynyt-tutustu-vuoden-

2021-kaavoituskohteisiin/ 

 

 Artiklarna bifogas detta protokoll som Bilaga 2 och Bilaga 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaasa.fi%2Fsv%2Faktuellt%2Fplanlaggningsoversikten-har-publicerats-studera-planlaggningsobjekten-pa-natet%2F&data=04%7C01%7Cmarit.nilsson-vare%40hanken.fi%7Cbeeb1143500f4c00941608d904c0ec5d%7C6f304f3d06b9443c802a0606f683d043%7C0%7C0%7C637546048908518912%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=uK9OQzyMHrKM0Wns9nyMcyF%2Fcu5azyQIBgRkvIZyo9w%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaasa.fi%2Fsv%2Faktuellt%2Fplanlaggningsoversikten-har-publicerats-studera-planlaggningsobjekten-pa-natet%2F&data=04%7C01%7Cmarit.nilsson-vare%40hanken.fi%7Cbeeb1143500f4c00941608d904c0ec5d%7C6f304f3d06b9443c802a0606f683d043%7C0%7C0%7C637546048908518912%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=uK9OQzyMHrKM0Wns9nyMcyF%2Fcu5azyQIBgRkvIZyo9w%3D&reserved=0
https://www.vaasa.fi/ajankohtaista/kaavoituskatsaus-on-ilmestynyt-tutustu-vuoden-2021-kaavoituskohteisiin/
https://www.vaasa.fi/ajankohtaista/kaavoituskatsaus-on-ilmestynyt-tutustu-vuoden-2021-kaavoituskohteisiin/


VASA STAD                            PROTOKOLL   Sida 

Sundom områdeskommitté 21.4.2021    7 

 

 

 

Protokolljusterarna 

 

__________________________________________________________________________________ 

17 § Miljötillstånd för lagring av förorenad jord i Sundom, fastighet 905-427-

75-9 
     

 

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

 

 Ordförande redogör för processen kring utlåtandet vad gäller Vasa stads Kungörelse 

gällande ansökan om miljötillstånd, Vasa stads tekniska sektorn på fastighet 905-427-

75-9. 

 

 Kungörelsetid var utsatt till 4.2-5.4.2021 och ansvariga tjänstemän är miljöinspektör 

Esa Hirvijärvi och Tiina Lyra på Vasa stads miljöavdelning 

 

 Sundom områdeskommitténs ordförande Marit Nilsson-Väre tillsammans med Sundom 

Bygdeförenings ordförande Kjell Nybacka och miljösektionens ordförande Agneta Glad 

inlämnade ett utlåtande till Vasa stad den 26.2.2021, efter ett möte med miljöinspektö-

rerna Esa Hirvijärvi och Tiina Lyra, där dessa i detalj gick igenom vad allt som beaktas 

när mellanlagring och sållning av marksubstans eller avfall kommer att ske på Öjen i 

Sundom. Massorna som främst kommer från Vasklot innehåller skadliga ämnen från 

kommunteknikens infrabyggande. Lagringstiden är tre år, då massorna under tiden tor-

kar och sållas. De skadliga ämnena körs senare till Stormossen.  

 

 Områdeskommittén och Bygdeföreningen poängterade vikten av noggrann uppföljning 

av materialet som körs ut till Öjen och att transporterna kontrolleras och vattenbehand-

lingssystemet övervakas kontinuerligt. Likaså poängterades att filter bör användas i se-

dimenteringsbassängernas utlopp så att skadliga urlakningar av massorna inte kommer 

ut i marken och grundvattnet. Även det damm som detta förorsakar längs vägen i.o.m. 

trafiken till och från området, bör minskas genom saltning och vattning.  

  

 Bygdeföreningen och områdeskommittén underströk ytterligare i sitt utlåtande de syn-

punkter som NTM-centralen och hälsomyndigheterna framfört. 

 

 I kungörelsen poängetades att miljötillstånd söks för 10 års tid och att tillstånd söks för 

att inleda verksamheten, trots eventuellt ändringssökande.  

 

 

 Det som bör noteras är att inget utlåtande hade begärts av varken Sundom Bygde-

förening eller  Sundom områdeskommitté.  

 

 Hela processen väckte stor debatt såväl i pressen, Vasabladet och Svenska Yle, som i  

sociala medier, varvid Områdeskommitténs ordförande kontaktade Vasa stad angående 

ett motsvarande miljötillstånd från 2011, som behandlats och godkänts i Byggnads och 

Miljönämnden i Vasa stad 24.8.2011 § 87. Protokollsutdraget delges på mötet som bi-

laga till detta ärende. (Bilaga 2) 
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Sundom områdeskommitté kommer på sitt möte att få en utförligare presentation om 

ärendet av tekniska direktören Markku Järvelä personligen eller  i form av en redogö-

relse som delges stadsstyrelsen i Vasa måndagen 19 april.  

 

 

Beslutförslag Ärendet diskuteras och antecknas till kännedom 

 

 

Beslut  

 Ärendet diskuterades och områdeskommittén tog del av en PowerPoint-presentation, som tek-

niska sektorns direktör skickat till ordförande inför mötet.  Samma PowerPoint har presenterats 

för stadsstyrelsen i Vasa i april 2021.  

 

 Områdeskommittén begär att på nästa möte få se resultatet av de mätningar som gjorts av mar-

ken på Öjen och att även i fortsättningen få ta del av mätningsresultat och således följa med 

utvecklingen i området.  

 

 Ytterligare vill områdeskommittén att verksamheten vid deponin begränsas till kl. 7.00-

15.30 på vardagar, i enlighet med tidigare beslut om jordlagringsplatsen på Öjen från 2011. 

Det är viktigt att man tar i beaktande att området befinner sig nära bostadsområden. 

 

 Områdeskommittén önskar att man under nästa fullmäktigeperiod får möjlighet att bekanta sig 

med området. 

 

 

Delges   

 Markku Järvelä, Jukka Talvi och Christer Hangelin 
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18 § Förbättring av väg 17729 genom byggande av gång- och cykelväg mellan väg  

6741 och Gamla Kronvikvägen. 
     

 

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

 

 Cykelvägen ut till Kronvik är i planeringsskedet. Planeringsarbetet utförs av Sitowise 

Oy, där Toni Vuorinen är huvudansvarig för projektet. På Vasa stad leds projektet av 

Siiri Gröndahl och Tiina Kristola.  

 

 Under vårvintern 2021 har en arbetsgrupp haft möjlighet att ta del av planeringsarbetet. 

Två möten har hållits 4.2. och 16.3. Ordförande för Sundom områdeskommitté har del-

tagit i mötena, som varit väl struktuerade och informativa.  
 

Siri Gröndahl Vasa stad 

Tiina Kristola Vasa stad 

Jari Jantunen Vasa Vatten 

Veijo Rajamäki NTM-centralen i Södra Österbotten 

Hanna Kauppila NTM-centralen i Södra Österbotten 

Toni Vuorinen Sitowise Oy 

Mikko Kauppinen Sitowise Oy 

 Marit Nilsson-Väre Sundom områdeskommitté 

 

 Följande möte planeras hållas den 27 april.  

 

 Mycket av det tekniska som behandlas på mötena är utanför områdeskommitténs kom-

petensområde, men Marit Nilsson-Väre har uttryckligen poängterat behovet av buss-

hållplatser med tak samt att hela Kronviksvägen behöver grundförbättras i sam-

band med byggande av den lätta trafikleden.  

 

 Den 30.3.2021 skickade NTM-centralen ut en inbjudan till en presentation av vägplanen 

via nättjänst, d.v.s en förevisningsvideo som är öppen fr.o.m. 7.4-21.4.2021, och där be-

rörda parter kan kommentera planen fram till den 21.4.2021. (bilaga 3) 

 

 Inbjudan finns publicerad på https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset. 

 

Beslutsförslag 

                      Områdeskomittén diskuterar planen och lyfter fram synpunkter vid behov 

 

Beslut  

 

 Områdeskommittén tog del av Sitowises virtuella presentation om vägplanen för gång- och 

cyklevägen längs med Kronviksvägen och är positivt inställda till de planer som hittills har 

gjorts. Områdeskommittén önskar att tidtabellen som presenterats håller. 

 

 Områdeskommittén poängterar att Kronviksvägen är i mycket dåligt skick och bör grund-

förbättras i samband med att cykel- och gångbanan byggs. 

 

https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset
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19 § Gång- och cykelväg i Övre Sundom 
 

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

 

 

Områdeskommittén har fått ett brev från Fredrik Ekholm angående en förlängning av gång och cykel-

väg längs med Solfvägen i Övre Sundom: 

 
Gång och cykelväg i Övre Sundom 

 

Det har länge varit förväntan samt tal om behovet av en Cykel/gångväg mellan gamla Öjbergs 

vägskälet och Markvägen. Tyvärr har vi inte varit tillräckligt aktiva i att framhålla behovet av 

nämnda Cykelväg.Denna sträcka är enkel att ordna eftersom Vasa Stad torde äga största delen 

av marken, som gränsar mot Öjbergets idrotts- och naturområde. Vägavsnittet är endast ca 

1100m och det finns inte ett enda hus längs vägsträckan på den sidan av vägen.  

 

Vägsträckan är krokig och livligt trafikerad. Det har skett en märkbar trafikökning under de 

senaste årtiondena.  Jag har bott här sedan födseln med avbrott för studier och arbete på annan 

ort (1970 -1982).   

 

Eftersom vi har en cykelväg ända fram till Öjbergsvägen samt genom hela Sundom ända till 

Markvägen på Näsetvägens sida är det många som springer eller cyklar runt byn just längs 

Markvägen. Sommartid kommer många cyklande från staden och från Sundom för att åka ut på 

Söderfjärden och till Meteorian, ett naturskönt område som årligen lockar tusentals besökare.  

 

Det har också ordnats terränglöpning i Öjbergsskogen med omnejd, man har sprungit längs 

vägen tills man då vikit upp mot Öjbergets terrängbana.  

 

Numera är det många som också vallar sina hundar och de tar tyvärr nära på halva körfilen 

ibland, och i synnerhet senaste snörika vinter med stora snövallar längs vägkanterna.   

 

Med hänvisning till ovannämnda fakta vill jag påstå att nämnda vägavsnitt är en trafikfara 

som borde åtgärdas så fort som möjligt.  På detta område finns det också många skolbarn 

som skulle få en tryggare skolväg om denna lätta trafikled skulle finnas.  

Ytterligare kan nämnas, Olyckor har hänt. Min yngre bror hamnade under en lastbil år 1966 

och dog just på vägen här där jag bor, Solvägen 711. Då var det mindre trafik än nu. 

 

Hoppas att detta brev beskriver den verkliga nyttan av nämnda Cykel/gångväg/ lätta trafikled 

och att vi kan få den förverkligad så fort som möjligt 
 

Ystävällisesti – Med vänlig hälsning 

 

Fredrik Ekholm 
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Beslutsförslag Ärendet diskuteras. 

 

Beslut  

 

 Områdeskommittén omfattar det som Fredrik Ekholm skriver och anser att det borde bygg-

gas en lätt trafikled längs med Solfvägen från Gamla Öjbergsvägen till Markvägen.  

 

 Områdeskommittén vill påpeka att detta ärende behandlats redan innan 2012 mellan Vasa och 

Korsholm och att ordförande diskuterat vägen med tekniska direktören Markku Järvelä på ett 

teams-möte i mars 2021,  vilket hänvisas till i § 20 på detta möte 21.4.2021.  

 

Delgivning 

 

 Markku Järvelä, Jukka Talvi 
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20 §  Byggplaneringen i Sundom samt tankar kring en utvecklingsplan för 

Sundom som stadsnära landsbygd 
     

 

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

 

 Sundom områdeskommitté har under flera möten diskuterat Sundoms roll som byn i sta-

den och behovet av att behålla den prägeln, men samtidigt lyft fram behovet av att byn 

utvecklas.  

 

 Ordförande har även mottagit brev och kommentarer av Sundombor där speciellt byg-

gandet och markanvändningen lyfts fram och kritiserats. Även Sundom samfällighets 

roll och ansvar när det gäller markärenden har diskuterats.  

 

 Ordförande framförde till stadens tekniska direktör på ett teams-möte i mars en önskan 

om ett möte mellan stadens tjänstemän och markägare i Sundom gällande bygg-

planeringen i Sundom, men Markku Järvelä ansåg inte att det var rätt tillfälle för ett 

dylikt möte nu. Däremot ansåg han olika projekt som utvecklar Sundom vara välkomna. 

Också cykelvägen längs Solfvägen mellan Gamla Öjbergsvägen och Markvägen 

diskuterades och antecknades.  

 

 Utvecklande av stadsnära landsbygd är inne idag och har fått mera tyngd i.o.m. coro-

napandemin. Många önskar bo i närheten av en stad men på landsbygden nära naturen i 

eget hus eller radhus. Behovet av mera utrymme för t.ex. ett arbetsrum i hemmet har 

växt i.o.m. distansarbetandet som ökat i pandemitider. Detta bör beaktas och Sundom 

bör kunna välkomna nya invånare till byn. Problemet med byggnadstillstånd i Sundom 

borde lösas och Sundom som byn i staden bör utvecklas.  

 

 Också inom Aktion Österbottens initieras projekt som stöder utvecklande av stadsnära 

landsbygd. Ordförande deltog i Aktion Österbottens vårmöte 15.4.2021 som Vasa stads 

representant och kan bekräfta detta.  

 

 Ordförande har också diskuterat regional utveckling med Vasa stads nya energi och mil-

jösakkunnige Mika Hakosalo, som påbörjat sitt arbete på Vasa stad i januari 2021. Han 

har tidigare jobbat i Stockholm i 8 år inom motsvarande. Han kommer att fungerar som 

en koordinerare mellan olika enheter i Vasa inom kommunalplanering, med fokus på 

stadens strategi och koldioxidneutrala Vasa 202X. Mika Hakosalo var villig att disku-

tera Sundoms utveckling tillsammans med t.ex. områdeskommittén, bygdeföreningen 

och andra intresserade och tillsammans med Vasek för att kunna initiera nya projekt och 

innovationer.  

 

 

Beslutsförslag 

 

 Ovannämnda tankar diskuteras och antecknas till kännedom.  
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Beslut  

 

 Områdeskommittén  diskuterade ärendet och behovet av information gällande byggan-

det i Sundom. Wärtsiläs utbyggnad i Vasklot tillsammans med nya Gigavasa projektet 

som presenterats i pressen gör att Sundom kommer att bli allt attraktivare framöver och 

behovet av tillväxt ökar.  Detaljplaneringen bör komma igång i Sundom, liksom projekt 

som stöder byns utveckling i en förmånglig riktning.  

 

 Områdeskommittén kom överens om att bjuda in Päivi Korkealaakso och Markku Jär-

velä till kommitténs nästa möte för att diskutera planeringen av Sundom. Områdeskom-

mittén önskar se en sammanställning över de detaljplaner som finns i Sundom och vilka 

som kan bli aktuella inom en nära framtid,  samt höra om det markpolitiska program-

met,  vad det innebär för Sundoms del.  

 

Delgivning 

  

 Markku Järvelä, Päivi Korkealaakso 
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21 § Mötet avslutas och datum för följande möte 

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

Beslut Nästa möte hålls den 27.5.2021 kl 18.00.  

 

 Mötet avslutades kl 21.20.  
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Sundom områdeskommitté  Verksamhetsberättelse 2020           Bilaga 1 

 

Jonna Lindqvist    7.4.2021 

 

 

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 Bygdeföre-

ning, 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 Henriks-

son. 

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 inspi-

ration 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 världs-

arvssamordnare Emma Rydner, men på grund av coronapandemin måste detta skjutas upp. 
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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 Univer-

sitet samt Helsingfors Universitet/Ruralia-institutet driver projektet Matriket Österbotten med målsätt-

ningen 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 fort-

sättningsvis 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 plane-

ringen via Sundom TV. Hösten 2020 deltog representanter fån Vasa stad i Sundom TV och visade ut-

kastet 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 pla-

nerat om det förverkligas enligt planerna. Det som vi önskar är att området som finns bredvid nya bu-

tiksområdet reserveras för byggande av ett modernt företagshotell i liten skala, möteslokaler med där-

till 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 vik-

tigt med tanke på byns fortsatta utveckling. 
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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 di-

rekt 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. Områdes-

kommitténs ordförande intervjuades för artikeln ”Sundom centrum planläggs på den värdefulla bya-

miljöns 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 tema-

kväll 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 fiskerinä-

ringen 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, in-

löser 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 ställ-

ning 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 markanvänd-

ning i Sundom. Områdeskommittén lämnade själv in en utlåtandebegäran.  



VASA STAD                            PROTOKOLL   Sida 

Sundom områdeskommitté 21.4.2021    18 

 

 

 

Protokolljusterarna 

 

__________________________________________________________________________________ 

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 fort-

sätta. 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 områdes-

kommitté 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.  

 


