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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 bestod år 2019-2021 av politiskt valda medlemmar samt representanter från
Sundom Bygdeförening, Sundom Ungdomsförening, Sundom Hem och Skola samt en allmänt aktiv
Sundombo. Ordinarie medlemmar: 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.
Kommunalval hölls i juni och i oktober utsåg stadsstyrelsen en ny områdeskommitté för åren 20212023. Den nya områdeskommittén består av följande ordinarie medlemmar: Marit Nilsson-Väre
SFP (ordförande), Jonna Lindqvist SDP (vice ordförande), Susanna Heinonen SAML, Emine
Ehrström De Gröna, Sofia Sandin Andersson, Kjell Nybacka och Elisabeth Henriksson samt Kaj
Stenvall. Som ersättare: Jens Drud Hansen SFP, Peter Finne SDP, Marko Heinonen SAML, Harri
Vallin (VF), Taina Råtts, Björn Peltonen, Petter Höglund samt Eva Asplund.
Områdeskommittén har sammanträtt till sex möten under verksamhetsåret 2021: 18.1, 1.2, 21.4,
27.5, 5.10 och 9.12. På grund av coronapandemin hölls alla möten digitalt. Den nya
områdeskommittén höll ett möte den 9.12 dit hela nya kommittén med ersättare inbjudits och där
stadsmiljödirektören Järvelä höll en sektoröverskridande nulägesöversikt över Sundom ärenden.
Sundom områdeskommitté har under året haft ett gott och flitigt samarbete med Vasa stad, bybor
och föreningar i byn.

Områdeskommitténs ärenden

Sundom centrums detaljplan
Vasa stads arbete med detaljplanen av Sundom centrum fortsatte under 2021, områdeskommittén
har haft kontinuerlig kontakt med stadens tjänstemän angående detaljplanen. Områdeskommittén
fick ta del av de kommentarer som privatpersoner, företag, myndigheter och företag inkommit med
angående detaljplanen. Det är viktigt att arbetet med detaljplanen framskrider speciellt med tanke på
utvidgningen av Sundom skola.
Som en del av diskussionerna angående detaljplanen samt lätta trafikleder har också frågan om
trafiksäkerhet kommit upp. Detta gäller ju givetvis trafiksäkerheten i hela byn. Vasa stad ska göra
en ny trafiksäkerhetsplan med åtgärdsprogram för trafiksäkerheten, detta berör också Sundom. Vasa
stad ska också göra en långsiktig väg- och gatunätsplan tillsamman med korsholms kommun och
NTM-centralen.

Lätta trafikleder
Planeringen av den lätta trafikleden längs med Kronviksvägen inleddes under år 2021.
Områdeskommittén fick ta del av vägplanen som gjorts av företaget Sitowise. Tyvärr kunde inte
bygget av den lätta trafikleden inledas 2021, men områdeskommittén var för övrigt nöjd med den
plan som gjorts. Områdeskommittén framförde också att Kronviksvägen borde grundförbättras.
Områdeskommittén har också vid flertalet tillfällen lyft upp behovet av utbyggnad av lätta
trafikleder längs med Söderfjärdsvägen och Solfvägen.

Byggplanering i Sundom
Byggplaneringen i Sundom har diskuterats flitigt på möten och i byn under de senaste åren. Den
27.5 hölls ett områdeskommittémöte dit stadsplanearkitekt Paula Frank och planläggningsdirektör
Päivi Korkealaakso inbjudits för att berätta om Vasa stads markpolitiska program och
detaljplanering.

Lagring av deponerad jord i Sundom
Sundom områdeskommitté inlämnade tillsammans med Sundom Bygdeföreningen ett utlåtande till
stadens miljöavdelning angående lagring av deponerad jord i Sundom, trots att inget utlåtande
begärdes specifikt av dessa instanser.

Öjberget
Vidareutvecklingen av Öjberget diskuterades. Områdeskommittén har fört en diskussion med Vasa
stad och Aktion Österbotten angående ett takförsett utegym vid Öjberget som skulle finansieras
med Leaderpengar.
Trafiken till Öjberget har ökat och områdeskommittén anser att en lätt trafikled samt vägbelysning
behövs längs Öjbergsvägen.

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.
Direktören för småbarnsfostran Anne Savola-Vaaraniemi deltog i decembermötet och redogjorde
för den nuvarande situationen vid Holken. Holken fungerar numera som ett gruppfamiljedaghem
och nödvändiga justeringar i byggnaden har gjorts för att man ska kunna ta hand om yngre barn.
Överlag ser läget inom småbarnsfostran bra ut i Sundom, lediga platser finns. Områdeskommittén
fick också en presentation om försöket med tvåårig förskola som förskolebarnen i Sundom deltar i.

Aktion Österbotten
Marit Nilsson-Väre har i egenskap av ordförande för Sundom områdeskommitté representerat Vasa
stad vid Aktion Österbottens vårmöte 15.4.2021 och höstmöte 25.11.2021 med fullmakt av
stadsstyrelsen och tagit del av Aktion Österbottens verksamhetsstrategier för Leaderperioden 20212027 vad gäller landsbygdsutveckling i Österbotten.

