
VASA STAD  PROTOKOLL 

Sundom områdeskommitté 23.5.2022 

__________________________________________________________________________________ 

 

Tid  Måndagen den 23.5.2021 kl. 18.00 

 

Plats  Sundom Ungdomsförening 
 

 

ORDINARIE MEDLEMMAR 

Nilsson-Väre Marit ordförande  

Lindqvist Jonna vice ordförande    

Heinonen Susanna 

Ehrström Emine      

Nybacka Kjell   

Henriksson Elisabeth 

Sandin-Andersson Sofia (deltog via Teams) 

Stenvall Kaj 

 

ERSÄTTARE 

Peltonen Björn (avlägsnade sig kl 19.08) 
 

 

 

§ 20 behandlades efter § 14. 

 

 

  Marit Nilsson-Väre  Jonna Lindqvist 

Underskrifter Ordförande   Protokollförare 

JUSTERING AV Plats och tid:  Via e-post, 30.05.2022 
 

Utses att          

justera                Elisabeth Henriksson    Emine Ehrström 

PROTOKOLLET 

OMFATTAR  Paragrafer 12-21 Sammanlagt    

PROTOKOLLET - Plats och tid: Vasa stads webbsida, 01.06.2022 
FRAMLAGT TILL 

PÅSEENDE 
 

Bevittnar  Jonna Lindqvist 

Utdrags- 

bestyrkande 

Rättelseyrkande och besvärsanvisning som bilaga. 
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Ärendelista 
 

 

12 § Mötets öppnande 

13 § Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 

14 § Val av protokolljusterare 

15 § Diskussion kring stadens strategi med koppling till båtseminariets diskussion 

16 § Aktualitetsöversikt från Vasa stad 

17 § Låsbyte vid Sundom skola. Behov av kvällsvaktmästare vid Sundom skola. 

18 § Rundtur i Sundom för stadens tjänstemän  

19 § Evenemang i Sundom:  

 Öppna byars dag, Aktion Österbotten?  

 Konstens natt i Sundom? 

20 § Ärenden för beredning 

 Frågor kring byggnadstillstånd för egnahemshusbyggande i Sundom 

21 § Datum för nästa möte och mötets avslutande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VASA STAD                             PROTOKOLL   Sida 

Sundom områdeskommitté 23.5.2022    3 

 

 

 

Protokolljusterarna 
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12 § Öppnande av mötet 
   

 

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

 

 

Beslut Ordförande öppnade mötet kl. 18.    
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13 § 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.   
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14 § Val av protokolljusterare 
  

 

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

 

 

Beslut Till protokolljusterare valdes Elisabeth Henriksson och Emine Ehrström.  
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15 § Diskussion kring stadens strategi med koppling till båtseminariets  

 diskussion  
   

 

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

  

   

 Sundom områdeskommitté ordnade ett båtseminarium 7 april 2022 kring stadens stra-

tegi. Seminariets program bifogas (Bilaga 1) 

 I seminariet deltog följande personer:  

 Maria Backman, Gun-Marie Back, Jonna Lindqvist, Elisabeth Henriksson, Kaj Stenvall, 

Eva Asplund, Petter Höglund, Tom Blom och Marit Nilsson-Väre.  

 Under båtfärden bekantade områdeskommittén sig med stadens strategi och med åtgär-

derna som fullmäktige lyft fram vad gäller Klimatneutrala Vasa, Attraktiva Vasa och 

Välmående och kompetenta Vasa.  

 Sundom områdeskommitté gick ett steg vidare och diskuterade kring åtgärderna, vad de 

konkret kunde betyda för Sundom, vilka åtgärder som är viktiga för Sundom och vilka 

man eventuellt kunde ansöka om extern finansering för.  

 

 Sundom områdeskommittén diskuterar dessa åtgärder vidare på mötet 23.5.2022 och 

rangordnar åtgärderna på en tidsaxel så att de som snabbast kan åtgärdas prioriteras. 

Eventuell extern finansering föreslås.  

 

 

Beslutsförslag   

  

 Åtgärder diskuteras och prioriteras. Områdeskommittén utser en mindre arbetsgrupp 

bland sina medlemmar + 1-3 aktiva frivilliga Sundombor, som går djupare in i åtgär-

derna för Sundoms del och bereder ett åtgärdsprogram för den återstående mandatperi-

oden för Sundoms del. Åtgärdsprogrammet förs vidare till stadsstyrelsen och presente-

ras för stadsstyrelsen senast i mitten av oktober.  

 

 

Beslut Ärendet diskuterades. Områdeskommitténs medlemmar delade in sig i grupper enligt de 

olika temaområden som berörs i Vasa stads strategi. Susanna Heinonen, Emine Ehr-

ström, Elisabeth Henriksson samt Sofia Sandin-Andersson är i arbetsgruppen ”Välmå-

ende Sundom”. Kaj Stenvall, Björn Peltonen, Marit Nilsson-Väre och Jonna Lindqvist 

är i gruppen ”Attraktiva Sundom”. Sofia Sandin-Andersson meddelade även att hon kan 

också fundera på åtgärder för Klimatsmarta Sundom (Vasa).  

 Grupperna samlas under sommaren och reflekterar kring dessa temagrupper och talar 

också med sina egna vänner och bekanta för att vi skall få en så bra strategi som möjligt 

för Sundoms del.  Temagruppernas tankar framförs på områdeskommitténs möte i au-

gusti.  
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16 § Aktualitetsöversikt från Vasa stad 
     

 

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

 

Ordförande hade varit i kontakt med planläggningen och kunde konstatera att 

Centrumplanen framskrider och torde komma upp som ärende på Stadsmiljönämndens möte 8.6 varef-

ter den sätts ut till påseende. Vad gäller markköp kring området så har inga köp gjorts, men KPO har 

gjort upp arrendeavtal mellan sig och markägarna så att Grillo kan verka på området och bygget kan 

starta.  

 

Vad gäller skolans tillbyggnad så är tillståndet beviljat, men p.g.a. dagens ekonomiska läge och osä-

kerhet i världen torde även denna investering påverkas av situationen och framskjutas.  

 

Kronvik cykelväg har strandat en aning vid NTM-centralen men torde gå vidare och snart bli klar för 

framläggning till påseende. NTM-centralen ålade staden att utföra en analys av förekomsten av udd-

grodor och flygekorrar längs vägavsnittet. Analysen är gjord och rapporten torde bli klar snart. Enligt 

uppgifter som ordförande fått från kommuntekniken är saken utredd och under kontroll.  

 

Ordförande hade också kontaktat idrottschefen för Öjberget och kommuntekniken för att reda ut 

huruvida några åtgärder har gjorts vid Öjberget vad gäller husbilsparkeringen i sommar. Varkendera 

kände till något nytt i den frågan. Staden följer med läget fram till slutet på oktober. Om något oväntat 

inträffar så förlängs inte kontraktet med företaget som hyr ut husbilsparkeringen vid Öjberget.  

Områdeskommitténs ordförande påpekade att området saknar duscher och toaletter och avfallskärl för 

skräp, liksom septitankar. Detta medför att området är olämpligt för nämnda husbilsparkeringsverk-

samhet.  Idrottsdirektören konstaterade även samma och påpekade att han i nästa års investeringsplan 

har lyft fram behovet av en servicebyggnad vid Öjberget.  

 

Vad gäller väderleksstationen vid Söderfjärden så har ärendet inte ännu behandlats inom staden. Ord-

förande har påpekat detta för beredande tjänstemän, d.v.s. att ärendet borde behandlas så att den kan 

framskrida.  

 

Spruckna cykelvägar är ett stort problem, där områdeskommitténs kontaktar NTM-centralen direkt. 

  

  
Beslutsförslag Ovannämnda aktuella ärenden diskuteras och antecknas till kännedom.  

  

Beslut  

 

Antecknas till kännedom enligt beslutsförslaget med följande tillägg:  

Vad gäller toaletter vid Öjberget önskar områdeskommittén framföra att den enda WC:n som finns på 

området borde vara öppen eller så borde tillfälliga Bajamajor fås till området. Detta är en stor brist att 

ett rekreationsområde som Öjberget helt saknar toaletter.  

Områdeskommittén beslöt framföra önskemål till stadens idrottsdirektör och till planläggningen att ett 

gemensamt möte kring Öjbergets verksamhet och framtidsplaner borde ordnas. Detta kunde hållas i 

samband med ett områdeskommittémöte på hösten.  

Ett annat ärende som vintertid berör Öjberget och barnliften är avsaknaden av tak vid uppfarten för 

barnliften. Det här medför att liften inte kan fungera när det snöar, utan stannar upp.   
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17 § Låsbyte vid Sundom skola – Behov av kvällsvaktmästare 
     

 

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

 

  

 Sundom Lokal-TV råkade ut för en tråkig händelse söndagen 15 maj ett par timmar in-

nan sändningen skulle börja. Låset till ingången där Sundom Lokal-TV verkar hade 

bytts och ingen hade informerat Sundom Lokal-TV om ärendet.  Allting ordnade sig till 

slut och Sundom Lokal-TV kunde ha sin sändning enligt tidtabellen.  

  

 Sundom områdeskommitténs ordförande hade kontaktat hussektorn och likaså direktö-

ren för stadsmiljön och påpekat att dylikt definitivt inte får hända. Dessa kände inte till 

att några lås skulle bytas eller att sådant hade hänt, men var definitivt av samma åsikt.  

  

 Sundom områdeskommitté är inte ute för att peka ut skyldiga, men vill poängtera att 

motsvarande förbiseenden av information till en aktör som med stadens äganderätt har 

rätt att vistas i lärcentrets byggnad får inte förekomma.   

 

 Sundom skola eller lärcenter är den byggnad där offentlig verksamhet i Sundom kan 

ordnas. Sundom områdeskommitté önskar framföra att det i samband med skolans till-

byggnad beaktas att skolan bör kunna användas kvällstid av byns/stadens invånare och 

att det behövs en kvällsvaktmästare till skolbyggnaden/lärcentret.  

   

 
Beslutsförslag  Områdeskommittén framför att en kvällsvaktmästare till Sundom lärcenter 

behövs. 

 

 

Beslut Enligt beslutsförslag.  
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18 § Rundtur i Sundom för stadens tjänstemän 

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

En rundtur i Sundom för stadens tjänstemän inom planläggningen och inom övriga sektorer har 

diskuterats.  Ärendet diskuteras på områdeskommitténs möte.  

- Blir det cykeltur, Busstur eller? 

- När?  

- Vilka ställen besöks? 

- Vad berättas? Vad är viktigt?  

- Vem deltar i planeringen av besöket?   

- Finansiering? 

Ordförande hade i förväg hört sig för med stadens tjänstemän om en rundtur i Sundom för 

tjänstemän och förtroendevalda, vilket mötte positiva kommentarer. Två tjänstemän har redan 

tidigare önskat motsvarande.  

Ordförande åtar sig planeringen av en dylik rundtur och ansöker om medel för rundturen från 

Vasa stadsstyrelse, så till vida att områdeskommittén inte med egna medel kan finansiera rund-

turen. Ärendet behandlas på nytt med detaljerat program på augustimötet.  

 

Beslutsförslag  

Områdeskommittén diskuterar ärendet och rundturens program och besluter ordna en 

rundtur i Sundom. 

 

Beslut Områdeskommittén ordnar en rundtur i Sundom med buss för stadens tjänstemän och 

förtoendevalda den 8.9.2022. Ordförande kontaktar berörda tjänstemän. 
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__________________________________________________________________________________ 

19 § Evenemang i Sundom 

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

 

 

Olika inkomna brev som berör evenemang i Sundom diskuteras: 

 

Aktion Österbottens verksamhet 

 

1. Öppna Byars dag 11.6.2022 

2. Fototävling - Stolt över byn 18.3-20.6.2022 

3. Vårt Österbotten – Framtidsturné 30-31.5 via Teams 

Vasa stad 

4. Konstens natt 11.8.2022 

5. Rundtur i Sundom 

6. Informationstillfälle vid Sundom skola om Sundom områdeskommittés verksamhet 

 

Beslutsförslag Områdeskommittén diskuterar ovannämnda evenemang och om det finns intresse för 

dem i Sundom.  

  

 

Beslut Områdeskommittén kommer att ordna en rundtur i Sundom 8.9 (se § 18) 

Områdeskommittén ordnar ett informationstillfälle om sin verksamhet vid Sundom lär-

center senare under vinterhalvåret.  
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20 § Ärenden för beredning 

 

Frågor kring byggnadstillstånd för egnahemshusbyggande i Sundom 

Det har varit mycket diskussion och missnöje kring byggnadstillstånd för egnahem utanför pla-

neområden i Sundom.  Allmänt har man förstått att det varit svårt att få tillstånd för nybyggen. 

Trots det byggs det en del nya hus ändå.   

Sundom områdeskommitté ber staden utreda hur många undantagslov (behovsbeprövade lov) 

som beviljats under de senaste 3-4 åren och hur många som nekats.  När det gäller de fall som 

nekats bygga önskar områdeskommittén få en utredning även över motiveringarna till nekan-

det.  

Områdeskommittén vill inte att Björsbergets område tas med i utredningen, eftersom det är ett 

nytt planeområde, vilket ger missvisandet statistik för ändamålet.  

 

 

Beslutsförslag Enligt beredning. 

 

Beslut Områdeskommittén ber om en redogörelse av Vasa stad kring hur många undantagslov 

som har beviljats eller nekats under de senaste 5 åren. Områdeskommittén önskar en 

redogörelse om hur processen kring beviljande av byggnadstillstånd går till, NTM-

centralens roll i processen bör också klargöras. 

 

  
Delgivning 
  Planläggningen vid Vasa stad 
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21 § Datum för nästa möte och mötets avslutande 

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

 

Beslut  Nästa möte hålls 10.8.2022 kl 18. Ordförande avslutade mötet kl. 20.23. 


