Skall Sundom bli en genomfartsled för tung
transport?
Det är dags att Vasa stad gör en genomgripande planering av trafiken.
De klimatpolitiska och trafikpolitiska målen måste diskuteras på ett
öppet och synligt sätt. Den berörda befolkningen måste höras och
beaktas i enlighet med det upplysta samtalets principer. Kortsiktiga
ekonomiska och finansiella lösningar får inte styra färden mot
framtiden.

INFORMATION TILL
INFLYTTADE OCH GENUINA
SUNDOMBOR

Det är nu viktigt att Sundomborna tar till orda, diskuterar och uttalar
sig om planerna på att leda tung transport genom Sundom till det
planerade biogasverket på Vasklot!
Göran Björk
Miljö- och trivselsektionen, Sundom bygdeförening
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Sundom Bygdeförening
och
Sundom Ungdomsförening

Hösten på Sundom UF
♣ Disco denna helg! Barn i årskurserna 1 – 3 är välkomna
på disco till UF på fredag 11.9 mellan klockan 18 och 21.
Kvällen därefter, lördag 12.9 ordnas disco för årskurserna
4 – 6, då mellan kl. 19 och 22. Inträde 2 € båda kvällarna.
♣ Taklagsdans med Havsbandet lördag 26.9 kl. 20.30 –
01. Inträde endast 6 € före kl. 22, därefter 10 €.
♣ Årets loppisvecka på UF ordnas tisdag 20.10 – söndag
25.10. Bordsavgift 10 €, bokningar tas emot på tfn 0414608916 eller via e-post dlangkvist@hotmail.com, senast
16.10.
♣ Den traditionella supékvällen ordnas 31.10, mera info på
byn och på www.sundomuf.fi inom kort!
♣ Denna höst ordnar ungdomsföreningen ett stort
lotteri. Huvudvinst: den nya båtmodellen Rönnqvist 445!
Lotterna börjar säljas inom kort, håll utkik!
♣ Funktionärer behövs alltid – vill du hjälpa till med till
exempel kaffeservering, biljettförsäljning, vid barndagar
eller discon? Det finns att göra för såväl ung som gammal.
Kontakta någon av styrelsemedlemmarna (se sista sidan)
om du är intresserad av att hjälpa till vid något
evenemang.
♣ Nu har du chans att sitta med i nästa års styrelse!
Kontakta styrelsen för mera information.
♣ Föreningshuset söker vaktmästare! Kontakta Magnus för
mera information, tfn 357 1134.

CYKELSPÅRNING
Lördagen den 19 september 2009 kl. 16 - 18
Bygdeföreningen och ungdomsföreningen i Sundom arrangerar
en cykelspårning lördagen den 19 september med start kl. 16 från
Soldattorpet på Museiområdet.
Första etappen går till den nyrenoverade ungdomslokalen.
Följande anhalt är Flaskares kärret, där soldattorpet byggdes på
1700-talet. Stenfoten och naturen där torpet stod finns bevarad.
Längs vägen till båthuset vid Västeröver ges information om
”vilansteinan”, ”kattfäälin å hondfäälin”, ”kokkostein”,
hyddbotten och ”fäälbåtstagan”.
Initiativet till cykelspårningen och ett antal spårningar framöver
syftar till att presentera bygden, men också att ge rum för ökad
trivsel och gemenskap mellan invånarna i Sundom. Vid
Västeröver har ungdomsföreningen ordnat med korvgrillning och
saft för en liten avgift.
Om det blir en regnig eftermiddag och ingen ljusning syns flyttas
spårningen till söndagen den 20 september 2009 samma tid, kl.
16 - 18 och hoppas på gynnsamt väder!
Arrangörerna hoppas att
gamla och unga,
nyinflyttade och genuina
sundombor finner
initiativet intressant.

