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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 att agera så 

att invånarnas verkliga möjligheter att påverka i ärenden som gäller dem utökas. 

År 2022 bestod områdeskommittén av följande ordinarie medlemmar: Marit Nilsson-Väre 

SFP (ordförande), Jonna Lindqvist SDP (vice ordförande och sekreterare), 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. 

Under verksamhetsåret har områdeskommittén haft fem möten: 16.2, 7.4, 23.5, 25.8 samt 

15.11. 

Sundom områdeskommitté har under året haft ett gott och flitigt samarbete med Vasa stad, 

bybor och föreningar i byn. 

 

Områdeskommitténs ärenden 

Detaljplan för Sundom centrum 

Områdeskommittén har under åren aktivt deltagit i arbetet kring den nya detaljplanen för 

Sundom centrum. Planens målsättning är att skapa förutsättningar för mer byggande, 

utveckling av Sundoms servicestruktur samt stöda bevarandet av den kulturhistoriska och 

landskapsmässigt värdefulla byamiljön. Detaljplaneringen berör området kring skolan, 

prästgården, hembygdsmuseet, seniorboendet och Kårkullas serviceenhet. Områdeskommittén 

lämnade in ett utlåtande angående detaljplanen till planläggningen vid Vasa stad den 13.8. 

Områdeskommittén konstaterade i utlåtandet att man är glad över att planen strävar till att 

bevara den värdefulla byamiljön samtidigt som den ger rum för nya former av samhörighet, 



affärsverksamhet, ett byahus, parker, ett nytt småhusområde i närheten av Hemgården, 

utbyggnad av skolan samt rum och möjlighet för museiområdet att utvecklas. Det påpekades i 

utlåtandet att trafiktryggheten ska beaktas. 

Sundom centrums detaljplan godkändes av Vasa stadsfullmäktige 10.10.2022. 

 

Strategikryssning 

Den 7.4 höll områdeskommittén tillsammans med tjänstemän från Vasa stad ett 

strategiseminarium ombord på Aurora Botnia. Utgående från Vasa stads strategi, som 

presenterades, diskuterades det hur strategins mål kan uppfyllas ur Sundoms synvinkel. 

Områdeskommittén lyfte i sin ”Sundom strategi” upp bland annat att de viktigaste målen för 

Sundoms del gällde infrastrukturen, trafiken och byggande i Sundom. Det bör finnas 

möjligheter för barn att få sin dagvård och skolgång i Sundom oberoende av språktillhörighet. 

Öjbergsområdet bör utvecklas och skötas, liksom grönområden, parker och skogar. 

Företagande bör stödas, såsom småföretagande, jordbruk- och fiskerinäringen. 

 

Öjberget 

Områdeskommittén höll ett möte vid Öjberget, idrottschef Mika Lehtonen var inbjuden till 

mötet och berättade om vad som var aktuellt vid Öjberget. Staden har under de senaste fyra 

åren investerat över en halv miljon euro på området och meningen är investeringarna ska 

fortsätta. En barnbacke har anlagts och belysningen i elljusspåret har förnyats. Sundom IF 

började byggandet av en servicebyggnad. 

 

Rundtur för politiker och tjänstemän 

Områdeskommittén ordnade en rundtur i Sundom för stadens politiker och tjänstemän 13.9. 

Totalt 44 personer deltog. Under rundturen berättade tjänstemännen om planläggning, 

markanvändning, vägar, cykelvägar, skogsplanen, Vindängens daghem och småbarnsfostran 

samt om Öjbergets verksamhet. Sundom UF och Bygdeföreningen presenterade sina 

verksamheter. 

 



Lätta trafikleder 

Vägplanen för den lätta trafikleden längs med Kronviksvägen är färdig och godkändes för 

byggande på budgetmötet i november. Byggandet inleds under år 2023.  

Behovet av utbyggnad av lätta trafikleder längs med Söderfjärdsvägen och Solfvägen har 

poängterats. 

 

Vasa stads skogsbruksplan 

Områdeskommittén diskuterade och gav ett utlåtande om Vasa stads skogsbruksplan 2020–

2023. Ordförande Nilsson-Väre deltog i stadens informationstillfälle om planen och en 

sakkunnig från staden bjöds in till områdeskommitténs möte för att diskutera planen. 

Områdeskommittén önskade i sitt utlåtande att skogen även i framtiden ska skötas om och att 

inte stora områden kalhuggs, samt att ny skog borde planteras där gammal skog huggs. 

 

Sundom skola 

Vasa stadsfullmäktige beviljade 10.10 tilläggsfinansiering á ca 1,4 miljoner för Sundom 

skolas tillbyggnad. Områdeskommittén har också framfört att det behövs en 

kvällsvaktmästare till skolan, detta kunde beaktas i samband med tillbyggnaden. 

 

Informations- och diskussionstillfälle för Björsbergets invånare 

Ordförande Nilsson-Väre deltog i ett informationstillfälle som ordnades för Björsbergets 

invånare vid Sundom Lärcenter 7.11. Tillfället ordnades av Stadsmiljösektorn och där 

behandlades tomtsituationen, infrastrukturen och stadens tjänster på området. 

 

Övrig representation 

Ordförande Nilsson-Väre deltog i Aktion Österbottens vårmöte och Elisabeth Henriksson 

deltog i höstmötet. Ordförande deltog också i en gemensam ordförandeträff för Vasa stads 

områdeskommittéer. Under året har ordförande också deltagit i Sundom TV:s sändningar och 

informerat om områdeskommitténs verksamhet.  


