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Protokolljusterarna 

 

__________________________________________________________________________________ 

Ärendelista 

 

 

22 § Mötets öppnande 

23 § Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 

24 § Val av protokolljusterare 

25 § Vasa stads markpolitiska program och detaljplanering i Sundom 

26 § Kronvik cykelväg och diskussion kring cykelvägsprojekt i Sundom och Vasa 

27 § Barnholken i Sundom 

28 § Mötet avslutas 
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Protokolljusterarna 

 

__________________________________________________________________________________ 

22 § Öppnande av mötet 
   

 

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

 

 

Beslut Mötet öppnades kl. 19.03.    
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Protokolljusterarna 

 

__________________________________________________________________________________ 

23 § 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. .   

 



VASA STAD                            PROTOKOLL   Sida 

Sundom områdeskommitté 27.5.2021    5 

 

 

 

Protokolljusterarna 

 

__________________________________________________________________________________ 

24 § Val av protokolljusterare 
  

 

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

 

 

Beslut Till protokolljusterare valdes Peter Finne och Elisabeth Henriksson.  
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Protokolljusterarna 

 

__________________________________________________________________________________ 

25 § Vasa stads markpolitiska program och detaljplanering i Sundom 
   

 

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

 

 

Föredragande  Planläggningsdirektör Päivi Korkealaakso 

 

 Sundom områdeskommitté har på flera möten diskuterat markpolitiken i Sundom och 

bl.a. detaljplanering. Ärendet har varit uppe till behandling särskilt i samband med cent-

rum-planeringen av Sundom, men också när det gällt enskilt byggande och markägares 

bekymmer angående egen markanvändning. Markpolitiken påverkas negativt av möjliga 

kommande vägar och av stadens markpolitiska program. NTM-centralen utpekas ofta 

som boven i helheten.  

 

 P.g.a. ovannämnda har Sundom områdeskommitté bjudit in stadens planläggningsdirek-

tör Päivi Korkealaakso till mötet för att klargöra och presentera alla dessa reglementen 

som styr markanvändningen och detaljplaneringen i Sundom.  

 

Päivi Korkealaakso besvarar inbjudan till mötet med följande:  

”Pääsen kyllä mukaan ja voin kertoa nykyisistä asemakaavoista, tekeillä olevasta ase-

makaavasta ja sitten yleiskaavasta, mitoitustaulukosta ja maapoliittisesta ohjelmasta, 

jotka vaikuttavat asemakaavoittamattomien alueiden luvitukseen 2000-luvulla tehtyjen 

oikeudenpäätösten lisäksi. Ja maapoliittisen ohjelman kautta päästään myös yksityisen 

maan asemakaavoittamisen mahdollisuuksiin ja niitä voin avata.” 

 
 

Områdeskommittén inbjuder även Sundombon Björn Peltonen till mötet, eftersom han 

aktivt inkommit med brev och frågor kring just dessa ärenden.  

   

 

Beslutsförslag   

 

    Ärendet diskuteras och antecknas till kännedom med viktiga synpunkter för kommande 

Sundom områdeskommitté att beakta! 

 

 

Beslut Områdeskommittén tog del av Päivi Korkealaaksos PowerPoint-presentation (bilaga 1) 

om planering och markanvändning i Sundom samt Vasa stads markpolitiska program. 

Områdeskommittén och inbjudna gäster ställde frågor och diskuterade ärendet. 

 

 Antecknades för kännedom.  
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Protokolljusterarna 

 

__________________________________________________________________________________ 

26 § Kronvik cykelväg och diskussion kring cykelvägsprojekt i Sundom och Vasa 
     

 

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

  
Föredragande  Gatuplaneringsschef Siri Gröndahl 

  
Cykelvägar är ett återkommande samtalsämne och tyngdpunktsområde för de kom-

mande åren för ett friskt och tryggt boende i Sundom.  Just nu färdigställs Kronviksvä-

gens cykelvägsplan till allmänt påseende och bl.a. därför har gatuplaneringschef Siri 

Gröndahl inbjudits till mötet.   

 

Sundom områdeskommitté önskar samtidigt diskutera kommande cykelvägar med Siri 

Gröndahl, Söderfjärdsvägens cykelväg, Solfvägens cykelväg och även möjliga EU-

finansierade cykelvägsleder. Finns det sådana?  

 
Sundom Bygdeförening har skickat ett utlåtande till Sundom områdeskommitté för kän-

nedom, vad bygdeföreningen tycker man ska satsa på i form av gång- och cykelvägar - 

med anledning av pågående enkät till Vasaborna. Bygdeföreningens utlåtande bifogas 

till detta protokoll och finns även som grund för  en vidare diskussion.  

 

Siri Gröndahls kunskap och information är viktig med tanke på framtida prioriteringar.  

 

 
Beslutsförslag 

                  

Ärendet diskuteras och antecknas till kännedom med viktiga synpunkter för kommande 

Sundom områdeskommitté att beakta! 

 

Beslut Siri Gröndahl presenterade vägplanen för lätta trafikleden längs med Kronviksvägen. 

Planen torde komma till påseende under hösten och byggandet av vägen börjar förhopp-

ningsvis vid årsskiftet. 

 

 Behovet av lätta trafikleder längs med Söderfjärdsvägen, Solfvägen samt Öjbergsvägen 

diskuterades. En gång och cykelled runt Söderfjärden skulle betjäna rekreation, motion 

och turism.  

  

 Gröndahl berättade även om projektet Euroveloreitti från Åbo till Vasa och vidare till 

Uleåborg. 

 

 Antecknades för kännedom. 
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Protokolljusterarna 

 

__________________________________________________________________________________ 

27 § Barnholken i Sundom 
     

 

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

 

 

 Daghemsverksamheten vid Barnholken i Sundom hotas av nedläggning, något som 

Sundomborna motsätter sig kraftigt, samtidigt som det varit svårt att få barnfamiljer att 

välja Barnholken till det dagis man valt för sina barn. Orsaken har varit avståndet från 

Kronviks-korsningen, s.k. Sundom centrum eller den åldersgrupp som vid Holken kun-

nat skötas.  

 

 Ärendet behandlades av Sundom områdeskommitté 1.2.2021 på ett möte varefter områ-

deskommittén även inkom med ett utlåtande i ärendet där man förespråkar en fortsätt-

ning för Holkens verksamhet. Nämnden för fostran och undervisning beslöt på sitt möte 

utgående från Sundom områdeskommitténs utlåtande och Föräldraföreningens utlåtande 

att låta verksamheten fortsätta vid Holken tillsvidare.  

 

 P.g.a. den två-åriga förskoleverksamheten som Sundom daghem tilldelats av UBS som 

pilotprojekt fr.o.m hösten 2021 råkar Holken ut för barnbrist när alla 5-6 åringar börjar i 

förskolan vid Sundom daghem. Holkens nedläggningstankar dyker upp på nytt och be-

handlades av Nämnden för fostran och undervisning igen 26.5.2021 (Bilaga 2). Beslutet 

att fortsätta verksamheten stöddes enhälligt men med ett villkor att det 18.6 finns minst 

14 barn som påbörjar höstens verksamhet.  

 

 Områdeskommitténs diskuterar ärendet utgående från följande dokument: 

1) Beredningen till Nämnden för fostran och undervisning 26.5.2021  

2) Taina Råtts utredning till förmån för Barnholken (Bilaga 2) 

3) Protokoll och utredningar från Nämnden för fostran och undervisning 3.2.2021  

4) Daghemsenheten Barnholken i Sundom nedläggningshotad igen: ”Det känns sorg-

ligt och besvärligt” (Svenska Yle, artikel 26.5.2021)  

5) SFP:s (Jens Drud Hansen) förslag till beredningens beslut inför nämndens möte26.5.  

 

 

Beslutsförslag 

 

 Områdeskommittén diskuterar ärendet utgående från ovannämnda dokument och Nämn-

dens beslut 26.5.2021. 

 

Beslut Nämnden för fostran och undervisning, beslut 26.5.2021 

 

 Områdeskommittén är glada över fortsatt verksamhet vid Barnholken och stöder den till 100 

procent. Det är väldigt viktigt att daghemmet får fortsätta sin verksamhet. 

 

 Områdeskommittén tackar Taina Råtts för den omfattande utredningen, föräldraföreningen för 

sitt engagemang samt Jens Drud Hansen för hans beslutsförslag till nämndens möte. 

 

 Antecknades för kännedom.   
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__________________________________________________________________________________ 

28 § Mötet avslutas  

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

Beslut Mötet avslutades kl. 21.16.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


