
VASA STAD  PROTOKOLL 

Sundom områdeskommitté 9.12.2021 

__________________________________________________________________________________ 

 

Tid  Torsdagen den 9.12.2021 kl. 18.02-20.34 

 

Plats  Teams  
 

 

ORDINARIE MEDLEMMAR 

Nilsson-Väre Marit ordförande  

Lindqvist Jonna vice ordförande, protokollförare    

Heinonen Susanna 

Ehrström Emine      

Nybacka Kjell   

Henriksson Elisabeth 

Sandin-Andersson Sofia 

Stenvall Kaj 

 

ERSÄTTARE 

Jens Drud Hansen 

Taina Råtts 

 

INBJUDNA GÄSTER  

Markku Järvelä, stadsmiljödirektör (fr.o.m. kl. 18.00 – 19.15)  

Mika Lehtonen, idrottsdirektör (har meddelat förhinder) 

Anne Savola-Vaaraniemi, direktör för småbarnsfostran (fr.o.m. kl. 19.30 – 20.00) 

 

 

 

 

 

  Marit Nilsson-Väre  Jonna Lindqvist 

Underskrifter Ordförande   Protokollförare 

JUSTERING AV Plats och tid:  Via e-post, 17.12.2021 
 

Utses att          

justera                Kaj Stenvall     Susanna Heinonen 

PROTOKOLLET 

OMFATTAR  Paragrafer 35-44 Sammanlagt    

PROTOKOLLET - Plats och tid: Vasa stads webbsida, 20.12.2021 
FRAMLAGT TILL 

PÅSEENDE 
 

Bevittnar  Jonna Lindqvist 

Utdrags- 

bestyrkande 

Rättelseyrkande och besvärsanvisning som bilaga. 
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Protokolljusterarna 

 

__________________________________________________________________________________ 

Ärendelista 
 

 

35 § Mötets öppnande 

36 § Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 

37 § Val av protokolljusterare 

38 § Val av sekreterare för Sundom områdeskommitté 2021-2025 

39 § Aktuellt från Stadsmiljösektorn på Vasa stad 

40 § Trafiksäkerheten längs Myrgrundsvägen 

41 § Småbarnsfostran, nuläget vid Holken och med försöksverksamheten  

        som gäller 5- åringars förskoleverksamhet 

42 § Öjberget vintern 2022 och vidareutveckling av rekreationsområdet 2022-2023 

43 § Strategi After Work (kvällsskola) ombord på Botnia Aurora 

44§ Datum för nästa möte och mötets avslutande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VASA STAD                           PROTOKOLL   Sida 

Sundom områdeskommitté 9.12.2021    3 

 

 

 

Protokolljusterarna 

 

__________________________________________________________________________________ 

35 § Öppnande av mötet 
   

 

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

 

 

Beslut Mötet öppnades kl. 18.03.    
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Protokolljusterarna 

 

__________________________________________________________________________________ 

36 § Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 
     

 

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

 

 

Beslut Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört. Till mötet hade ordförande 

också bjudit in alla ersättare. .   
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Protokolljusterarna 

 

__________________________________________________________________________________ 

37 § 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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Protokolljusterarna 

 

__________________________________________________________________________________ 

38 § Val av sekreterare för Sundom områdeskommitté 2021-2025  
   

 

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

  

 Sundom områdeskommitté utser en sekreterare för sin kommande verksamhetsperiod.  

 Jonna Lindqvist har varit sekreterare inom kommittén den senaste verksamhetsperioden 

och hon har lovat fortsätta.  

 Jonna Lindqvist är dessutom vice ordförande i områdeskommittén, men detta är inget 

hinder, enligt Marjo Mäki-Krekola, så tillvida att hon inte på samma möte sköter både 

ordförande och sekreteraruppgifterna. I sådant fall bör en ny sekreterare utses. Samar-

betet mellan ordförande Marit Nilsson-Väre och Jonna Lindqvist har löpt väl.  

 

Beslutsförslag   

                       

Områdeskommittén utser Jonna Lindqvist till Sundom områdeskommittés sekreterare för verksamhets-

peioden 2021-2025. 

     

 

 

Beslut Enligt beslutsförslag. 
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Protokolljusterarna 

 

__________________________________________________________________________________ 

39 § Aktuellt från Stadsmiljösektorn på Vasa stad 
     

 

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

 

 

 

 Stadsmiljödirektören Markku Järvelä deltar i mötet och delger aktualiteter kring stads-

miljösektorn i Vasa på allmän plan och speciellt när det gäller Sundom.  

 

 För Sundom del belyses vägar och lätta trafikleder, som egentligen underlyder NTM-

centralen 

 Centrumplanen och skolans tillbyggnad 

 Markpolitiken i Vasa och Wärtsiläs påverkan, vad gäller Sundom 

 Vasa hamnväg 

 Utmaningar och möjligheter 

 Stadens förslag till samarbete 

 

 
Beslutsförslag 

  

Områdeskommittén tar del av presentationen, antecknar, ställer frågor och diskuterar. Viktiga ärenden 

som speciellt tangerar Sundom lyfts upp till diskussion.  Diskussionen antecknas till kännedom.  

 

 

Beslut 

 

Stadsmiljödirektöt Markku Järvelä höll en utförlig presention som områdeskommittén fick ta del av 

och diskutera. Presentationen tog upp följande ämnen: 

 

- Vasa stads strategi 

- Vasa stads generalplan 

- Detaljplan i Sundom 

- Kronvik cykelväg 

- Vägnätsplan i vasaregionen 

- Trafiksäkerhetsplan 

- Utveckling av Öjberget 

- Vasa hamnväg 

- Utvidgning av Sundom skola 

- Markpolitiskt program 

 

PowerPointen som låg till grund för presentationen kommer att behandlas på nytt under innevarande 

period och delges mötesdeltagarna.  

 

Diskussionen antecknades till kännedom.  
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Protokolljusterarna 

 

__________________________________________________________________________________ 

40 § Trafiksäkerheten längs Myrgrundsvägen 
     

 

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

 

 Myrgrundsvägens/Sundomvägens trafiksäkerhet har diskuterats i åratal.  

 Sundombon Eivor Pastuhov kontaktade ordförande Nilsson-Väre efter att hon varit i 

kontakt med NTM-centralen och Anders Östergård angående: 

- den lätta trafikeledens dåliga skick 

- hastigheten från Björsbacken ända genom byn förbi nuvarande butik. 

- angående de trimmade mopederna som kör längs den lätta trafikleden. 

Pastuhov framhävde att det finns stora sprickor i cykelvägen/den lätta trafikleden som 

är bredare än ett cykelhjul och dessutom finns det stora farliga gropar i vägen. Dessa 

borde åtgärdas genast det är möjligt. 

Angående hastigheten från Björsberget genom byn önskar Pastuhov tillsammans med 

andra (namninsamling? ) att hastigheten skulle begränsas till 50 km i timmen längs hela 

sträckan. Nuvarande hastighet kan bli ödesdiger för barn och skolbarn.  

Pastuhov önskade också att dessa mopeder skulle förbjudas längs vägen.  

 

Vägdirektören på NTM-centralen Anders Östergård hade bett Eivor Pastuhov kontakta 

ordförande för Sundom områdeskommitté Marit Nilsson-Väre och be henne ta upp 

ärendet på områdeskommitténs möte för att sedan delge beslutet till staden och NTM-

centralen. Ärendet har också diskuterats på Sundom Bygdeförenings möte som ytterli-

gare vill tillägga att det behövs ett övergångsställe från muséeområdet till gamla väder-

kvarnen, som är en sevärdhet på andra sidan av Sundomvägen, muséeområdet. Detta för 

att trygga övergången för besökare inom området. 

 

Ärendet i sin korthet: 

För hög trafikhastighet mellan Björsberget och Jakobestået (60-50 mkm /t) 

För hög hastighet Jakobestået Kronvik vägskäl (50-40 km/t). 

Två gropar i asfalten nära f.d. Nygrens hem (stora gropar som inte fyllts fast mänga år 

som gått) Se blgada bilder 

Övergångsställe museikvarnen-museiområdet 

  

Beslutsförslag 

 

Sundom områdeskommitté diskuterar ärendet och ger förslag till åtgärder som ordfö-

rande Nilsson-Väre personligen delger Anders Östergård. Därtill delges ärendet Vasa 

stad som i sin tur tar upp vägens trafiksäkerhet i stort med NTM-centralen. Beaktas bör 

även de långa och breda transporterna som färdas längs samma sträcka dagligen, vilka 

är ett stort hot när det gäller trafiksäkerheten genom byn och ut över Söderfjärden mot 

Malax.  
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Protokolljusterarna 

 

__________________________________________________________________________________ 

Beslut Områdeskommittén diskuterade ärendet och konstaterade att det är väldigt viktigt med 

tygghet och trafiksäkerhet. Trafiksäkerheten bör beaktas i hela byn och gäller således 

inte bara en viss sträcka. Enligt sektordirektör Järvelä kommer Vasa stad att göra en ny 

trafiksäkerhetsplan och denna berör också Sundom. På samma gång lyfts dessa ärenden 

upp som nu behandlats i denna paragraf.  

 Områdeskomittén är tacksamma för att bybor tar kontakt och för vidare de problem som 

finns antecknade angående trafiksäkerheten i hela byn. 
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Protokolljusterarna 

 

__________________________________________________________________________________ 

41 § Småbarnsfostran: Nuläget vid Holken och försöksverksamheten  

          kring 5-åringarnas förskoleverksamhet 

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

 

Direktören för småbarnsfostran Anne Savola-Vaaraniemi inbjuds till mötet för att  

redogöra för småbarnsfostran och försöksversamheten kring 5-åringar i förskola.  

Behovet av arbetskraft diskuteras också, liksom situationen vid Holken.  

 

Föräldraföreningens representant ger sin syn på verksamheten vid Holken. 
 
 

Beslutsförslag  

 Områdeskommittén tar del av redogörelsen, antecknar, ställer frågor och diskuterar. 

Viktiga ärenden som speciellt tangerar Sundom lyfts upp till diskussion.  Diskussionen 

antecknas till kännedom.  

 

 

Beslut Områdeskommittén är tacksam för den fina presentation Anne Savola-Vaaraniemi höll och 

kunde konstatera att läget för småbarnsfostran i Sundom ser positivt ut. 

  

 Diskussionen antecknades till kännedom.    
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Protokolljusterarna 

 

__________________________________________________________________________________ 

42 §  Öjberget vintern 2022 och vidareutveckling av rekreationsområdet 2022-2023 

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

Idrottsdirektör Mika Lehtonen har kontaktas innan mötet angående Öjbergets planer inför vin-

tern 2022 och om de fortsatta planerna vad gäller utvecklande av Öjberget som ett rekreations-

område året om.  

 

En idé har framkommit att bygga ett takförsett utegym vid Öjberget med delvis Leaderfinansie-

ring. Områdeskommitténs ordförande har varit i kontakt med både Aktion Österbotten och med 

Mika Lehtonen, vilka båda förhöll sig mycket positiva till idén. Lehtonen konstaterar att det 

inte finns några hinder från stadens sida för en motsvarande satsning ifall kostnaden till största 

delen finansieras med Leaderpengar. En grov uppskattning är att det skulle röra sig om ett pro-

jekt på ca 100.000 euro eller mindre.  Stadens andel skulle bestå av att utse platsen, koordinera 

arbetet, utföra grundarbetet och leda en arbetsgrupp kring projektet. Uppskattningsvis skulle 

grundarbetet uppgå till 10.000-15.000 euro.  

 

Också vägen till Öjberget från Sundomvägen bör förses med belysning och en lätt trafikled 

byggas. Samtidigt kunde vägen grundförbättras.  

Användningen av kaféet vid Öjberget diskuteras, dess användning under den tid den inte sköts 

av skidklubben. Den borde användas flitigare även under icke säsong, eftersom det egentligen 

är säsong numera på Öjberget året runt sedan springtrapporna byggdes.  

 

 

Beslutsförslag 

 

Områdeskommittén diskuterar ärendet och utvecklande av Öjberget.  

 

Beslut Områdeskommittén diskuterade ärendet och är glada över den utveckling som har skett vid Öj-

berget hittills.  

 

Trafikmängden till Öjberget har ökat och en lätt trafikled samt vägbelysning behövs. 

 

Områdeskommittén fortsätter att utreda om man kunde bygga ett takförsett utegym på området 

med Leaderfinansiering. 

 

Skid- och motionsspåren behöver ständigt ses över och speciellt 5 km spåret är i behov av för-

bättring. Ett förslag som kom upp på mötet var att överslopps fyllnadsjord från stadens byggen 

kunde köras till Öjberget och på det sättet kunde man grundförbättra motionsstigen/skidspåret.  

 

Vad gäller kaféet så önskar områdeskommittén att det kunde bedrivas verksamhet vid caféet 

också under andra tider på året än endast under vintersäsongen. Kanske man kunde hyra ut 

kaféet till någon annan sommartid? 

 

På mötet diskuterades också skyltningen längs naturstigen vid Öjberget, fler skyltar med in-

formation och intressant historia om Öjberget vore bra på området och längs motions- och na-

turstigarna. 
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Protokolljusterarna 

 

__________________________________________________________________________________ 

43 §   Strategi After Work (kvällsskola) ombord på Botnia Aurora 

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

 
Ordförande föreslår en kvällsskola för områdeskommitténs medlemmar och ersättare kring 

Vasa stads strategi och hur den bör ses ur Sundom synvinkel. I samband med strategin föreslås 

en diskussion kring Leaderverksamhet i Sundom.  

 

Kvällsskolan skulle planeras som en After Work Strategi eftermiddag/kväll ombord på Botnia 

Auroa onsdagen 16 februari 2022. Avgång till Umeå kl. 14.30 och ankomst till Vasa kl. 23.30.   

 

Strategi- och Leaderplanerare Maria Backman skulle bjudas med på mötet/kryssningen för att 

leda strategiarbetet och för att kunna föra tankarna vidare till stadens ledning. Utöver Maria 

Backman kunde även en eller två berörda tjänstemän deltaga i AW-kryssningen.  T.ex. Annika 

Birell från planläggningen med ansvar för arbetet med generalplaner och markanvändningspro-

grammet kunde även vidtalas.  

 

Priset för kryssningen beräknas bli 95 euro/person där allt ingår, resor, kaffe och smörgås på dit 

vägen, skärgårdsmiddag på hemvägen och konferensutrymme under hela resan. Hela områdes-

kommittén med ersättare skulle bjudas med på kryssningen. Antalet resenärer beräknas till max 

19 personer.   

 

Ordförande föreslår att inga mötesarvoden betalas för strategi-kvällsskolan (After Work).  

Tjänstemännens arvoden och använd arbetstid skulle bekostas av staden. På det sättet skulle 

kvällsskolan inte bli nämndvärt dyrare än ett vanligt områdeskommittémöte.  

 

 

Beslutsförslag 

 

Ordförande reserverar biljetter för nämnda kryssning 16.2.2022 och diskuterar finansieringen 

med Marjo Mäki-Krekola, samt uppgör ett program för kvällsskolan.   

 

Beslut  

Områdeskommittén understödde tanken med en kvällskola ombord på Botnia Aurora. Ordfö-

rande kontaktar stadens strategiplanerare Mia Äkkinen och Maria Backman och likaså Marjo 

Mäki-Krekola om kvällsskolan, bokar båtbiljetter och gör upp ett program för kvällen. Ersät-

tare bjuds också in.  

Områdeskommitténs nya medlemmar önskade en lista på ärenden som tidigare behandlats 

inom områdeskommittén till kvällsskolan, för att bättre kunna orientera sig i ärenden som an-

setts höra till områdeskommitténs verksamhet..  
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Protokolljusterarna 

 

__________________________________________________________________________________ 

44 § Datum för nästa möte och mötets avslutande 

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

 
Beslutsförslag 

 

  Områdeskommittén håller ett epostmöte kring aktuella ärenden i slutet av januari.  

Ifall inga ärenden för beslut föreligger skickar ordförande ut ett aktualitetsbrev till med-

lemmarna och ersättarna. Ifall After Work kvällsskolan ordnas skickas allt material som 

hör till kryssningen i god tid före kryssningen till deltagarena. Bindande anmälningar 

till kryssningen bör inlämnas till ordförande senast i mitten av januari.  

 

Beslut  Enligt beslutsförslag. Mötet avslutades kl. 20.34. 


