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Innehåll

Redaktionen
har ordet

Redaktören har ordet .................................. 2

Det är mars månad. Efter en minst
sagt märklig vinter vädermässigt med
stora väderomslag kan ni se fram emot
ett fullmatat nummer av vår fina tidning. Här intill får ni höra historien om
vad ett oväntat möte kan leda till. Ni
får även lite kuriosa om byn både vad
det gäller härjande maskar på 30-talet
och svar på om du bor i Sundoms
tätort eller dess landsbygd. Lite info
kring fiberprojektet och att vi har en
ny fin modernare hemsida. Vi gör ett
nedslag i en trädgård, åker på Skotersafari och får veta hur aktiva våra föreningar har varit och en del av allt de
har åstadkommit under vintern och
våren.
Det har även skett en del förändringar inom redaktionen för Byablaskan.
Tina Vikström har slutat som redaktör.
Vi vill därför passa på att tacka Tina
för alla fina reportage hon skrivit hittills och hennes engagemang. Redaktionen består nu av Gunilla Ståhl, Mona
-Lisa Nilsson, Maria Jonsson och så
har vi fått ett värdefullt tillskott av
Annelie Johansson. Lars Brännström
som prenumerationsansvarig har efter
många års gediget arbete valt att sluta
och har ersatts av Jörgen Jonsson. Vi
vill även passa på att tacka Lars för
hans stora engagemang och uthållighet.
Med önskan om en skön vår & sommar.
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Det kom ett mail
I april förra året kom ett mail till byablaskans adress
med rubriken ”Hjälp med att hitta familj från
Sundom”. Det var en säregen text med många språkliga brister men det framgick tydligt vad avsändaren
önskade. Han önskade få kontakt med en familj som de träffade sommaren
1999 på Sundoms badstrand. Detta kom att bli en liten solskenshistoria.
Text: MARIA JONSSON. Foto: JÖRGEN JONSSON

M

ailet i sin helhet

Här nedan kan du läsa mailet i sin helhet.
”Kära redaktören för Byablaskan,
Sundoms Informationstidning!
Min fru och jag har gjort vår första
turné i Sverige med bilen i juli och augusti 1999. Ert land har alltid fascinerat
mig, och sedan denna resa jag älskar
det så mycket.
Sundom vi har bott på den tiden vid
havet med vår bil. En ung kvinna
(Maria) kom med sin lilla son (John*)
på kvällen på havet. Vi fick in ett samtal och Maria har bjudit in oss till deras
hem. Vi tillbringade en mycket trevlig
kväll tillsammans. Gift med Maria är
Jörgen.
Efteråt hade vi kontakt via e-post.
Här e-postadressen inte längre finns.
Jag har ingen e-postadress om denna
familj och jag vet bara namnet Jörgen,
Maria och John*. Efter denna familj
har jag stött på sökandet i Internet tidningen "Byablaskan Sundoms Informations-tidning". Jag läste däri, igen och

igen av Jörgen och Maria Jonsson. Jag
tror att det kan vara i min familj du
söker.
Vi kommer att ta en rundtur i Sverige igen i maj och juni. Vill vi att familjen Jonsson besök. Om familjen
Jonsson är familjen du söker från mig,
skulle jag vara glad, om hon skulle
svara på detta mail så att vi kan hitta
din nuvarande e-postadress.Har tack så
mycket för din hjälp. Jag kan tyvärr
inte det svenska språket. Jag ska låta
översatt denna text till datorn. Jag
hoppas att de kommer att förstå innehållet och kan hjälpa mig.
Det varmt hälsningar från Tyskland
Gerhard och Annemarie Brandl”
*Johannes blir John vid översättning från tyska
till svenska via Google Translate.

Vem var familjen?

Mailet förmedlades till oss och visst
hade de kommit rätt.
Sommaren 1999 var jag med Johannes, som då var 5 år, på badstranden
för ett kvällsdopp. På parkeringen såg
vi en tyskregistrerad husbil och ett par
3
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som stod ute på piren och fiskade. När
paret hade fiskat klart började vi prata,
eller ska vi säga försökte prata med
varandra. De kunde väldigt lite engelska och jag knappt någon tyska alls
men med gester, mycket skratt och en
salig blandning av engelsk-tyska så
gjorde vi oss förstådda. De berättade
att de hade rest inlandet upp genom
Sverige och fascinerades över vår natur och bebyggelse. Jag tänkte att de
kanske skulle uppskatta att få se hur
en svensk familj bodde, så jag frågade
om de ville komma på besök under
kvällen. Tydligen bedömde de inte mig
som särskilt farlig utan tackade ja direkt.
Den kvällen kommer vi sent att
glömma. Vi skrattade så mycket åt
våra språkförbistringar ibland att tårarna rann men det var både spännande
och roligt. De övernattade i sin husbil
och vi bjöd dem på en svensk frukost i
trädgården morgonen efteråt. Vi höll
kontakt med Gerhard och Annemarie
via mail under en tid men tappade till
slut kontakten och trodde nog aldrig
att vi skulle ses igen.
När vi fick deras mail i april förmedlat till oss blev vi väldigt glada och
överraskade och svarade samma dag
att de hade hittat igen oss och att de
självklart var välkomna om de hade
vägarna förbi. Tyvärr fick vi inget svar
eftersom de redan hade lämnat Tyskland med husbilen och inte hade tillgång till sin mail under resan så vi
visste inte om och isåfall när de skulle
dyka upp.
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Besök

På nationaldagen den 6 juni, håller vi
som mest på att resa partytältet och
förbereda Johannes studentfirande
hemma på gården. Dagen efter väntade vi ett stort antal släktingar som
kom för att fira Johannes examen. Då
kör en tyskregistrerad husbil in på
gården. De hade frågat sig fram i byn
med hjälp av ett foto på vår gård från
1999 och fick svar av den första de
frågade. Det var Kerstin Johansson
som visade vägen. Tack Kerstin!

Det blev ett mycket kärt återseende
efter 14 år.
Gerhard och Annemarie stannade i 4
dagar och fick vara med om Johannes
studentfirande med hela släkten samlad, en annan inplanerad släktträff och
lite sightseeing runt Sundom och till
Gammelstads kyrkby och Hägnan.
Efter fyra dagar åkte de till synes
mycket nöjda hemåt mot Schierling i
Tyskland med ett löfte från oss att
hälsa på dem nästa år. Det lovade vi
att göra och den resan är nu inbokad
till fem dagar i slutet av juni i år. De
har redan planerat in allt vi ska hinna
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Annemarie & Gerhard Brandl vid
Resagrundet.

med så det är dags att börja öva på
tyskan. Tänk vad ett slumpartat möte
kan leda till!

Gräsmasken
Här kommer ett stycke Sundomshistoria om den härjande Gräsmasken.
Text: INGVAR NILSSON

S

omrarna 1933 och 1934 härjade
gräsmasken i vår by med omnejd. Första året höll de till på sandjordar och andra året hemsöktes lerjordar.
Den som inte upplevt gräsmasken har
ingen som helst möjlighet att sätta sej
in i vad det är fråga om. Med glupsk
aptit åt dessa miljoner kryp allt grönt
som kom i deras väg. De var särskilt
förtjusta i gräset på äldre lindor.
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Hemma hos oss hade vi mest lerjordar,
så vi fick besök av maskarna andra
året. Gynnsamt för gräsmasken är
torra, kalla vårar som sedan övergår i
mycket varm väderlek över tjälbunden
mark.
Veckan efter midsommar härjade
maskarna alldeles förfärligt på våra
ägor i byn. Vi spanade efter regn, men
solen bara gassade från en molnfri
himmel. Man kunde till och med höra
ett svagt sus där de myllrande miljonerna åt sej fram.
Far och min äldste bror befann sig
på strömmingsfisket i yttersta havsbandet. Ansvariga på hemmaplan var min
två år äldre bror och jag. Vi beslöt att
vi i någon mån skulle försöka hindra
det ondas framfart. Vi spände våra två
hästar omväxlande för rist och vält. En
av lindorna som låg ungefär mitt i
gårdsgärdan var särskilt utsatt för de
glupska maskarna. Den inriktade vi oss
på. Försommar-temperaturen var hög
och såväl dragare som kuskar svettades
ordentligt. Alla maskarna hade alltid
samma färdriktning. De gick mot söder. För varje gång vi rundade tegen
med plogen hade en massa maskar
ramlat i plogfåran och upp ur den kom
de inte.
Vi beslöt oss för att göra ett räkneexperiment. Vi räknade antalet maskar
som ramlat ner per meter i fåran, multiplicerade den summan med antalet
längdmeter fåror och kom fram till det
resultatet att vi begravt cirka 80.000
maskar. När plöjning och harvning var
slutförd for vi ned till Handelsföreningen och köpte utsäde i form av
grönhavre.
På sensommaren fick vi alla dela
5
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glädjen över en värdefull gröda, där det
annars hade blivit nära nog ingenting.
Att far gav oss sin välsignelse för verket, torde nog alla förstå. Den lilla
mängd gräs som växte efter maskarnas
härjning och som vi fick skörda, var så
näringsrik, att den tillsammans med
övrigt foder räckte till vinterbehovet
utan att vi behövde köpa något. Vi
hade vid den tiden åtta kor, två hästar
och tio får.

Lite kuriosa om
Sundom
Har du någon gång funderat över
vart Sundoms gränser går eller om
byn kan kallas för småort? Då får du
svaren här.
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Där har ordet by ingen officiell ställning. SCB klassificerar samhällen med
50-199 invånare som småorter. Tätbebyggda områden med minst 200 invånare kallas tätort. För samhällen med
färre än 50 bofasta invånare finns ingen officiell beteckning.
Förutom 50-199 bofasta invånare
definieras småort som en samlad bebyggelse där det är högst 150 meter
mellan husen. Det vi normalt kallar
Sundoms by är alltså officiellt Sundom
småort och bebyggelsen utanför småorten klassificeras som Sundoms
landsbygd.
Det innebär att om man till exempel
bor uppe på Backen, som är byns
äldsta del, så bor man enligt det officiella Sverige på Sundoms landsbygd.
Men som Sundomsbor förbehåller
vi oss rätten att själva definiera vad
som är Sundom by!

Text: GUNILLA STÅHL

S

undoms gränser

Det kan vara svårt att se på en
karta var gränserna mot våra grannbyar går. Mot Börjelslandet är gränsen
ungefär vid skogsbrynet cirka 100
meter efter man passerat bron över
Lakabäcken. Mot Mjöfjärden går
gränsen vid Harrbäcken när man åker
mot Råneå. Gränsen mot Persön går i
Furufjärdens vatten närmare Gussölandet. Mot Brändön/Örarna går
gränsen på andra sidan Rågholmssundet mot Ökholmen.
Sundom en småort med landsbygd

Att Sundom är en by kan man tycka
är självklart, men så är det inte i den
svenska byråkratin.
6

Vi delar på allt!

Ett äldre par går in på Burger King och
delar noga en hamburgare på mitten. En
lastbilschaufför tycker synd om dem och
erbjuder sig att köpa en egen måltid åt
damen. "Nej tack," säger mannen, "vi
delar på allt." Ett par minuter senare
upptäcker lastbilschauffören att frun
fortfarande inte har tagit en enda tugga.
"Alltså, vill ni att jag ska bjuda frun på en
måltid är det okej," säger han. "Nej
tack," säger mannen igen, "vi delar på
allt." Lastbilschauffören är inte övertygad, utan frågar frun: "Varför har du inte
ätit än då?" Då fräser frun: "Jag väntar på
tänderna!"
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Aktuellt från Sundoms byautvecklingsgrupp
Ett fibernät för bredband till de centrala delarna av Sundom hoppas vi bli verklighet under sommar/hösten. Sundoms nya hemsida är klar och i drift sedan
några månader. ”Hela Sundom bakar” är ett byaprojekt för att göra en receptbok om bakning i Sundom.

Bredband med fiber
Text: KENNETH NILSSON

Tisdag den 18 februari hade vi en informationsträff om det kommande
bredbandsnätet via fiber. Uppslutningen var mycket bra och ca 75-80
personer deltog på mötet. Information
från mötet finns på Sundoms hemsida,
www.sundom.se och på Facebook/Vi
som gillar Sundom.

kommunens projekt.
Fibernätet är tänkt att byggas under
sommar/hösten 2014. Enda reservationen är om inte avsatta projektpengar
kommer att räcka. Vid fråga till kommunen så fick vi svaret att "Sundom är
ganska säker". Vi ser därför med stor
förhoppning fram emot att fibernätet
byggs i sommar. Skulle det mot förmodan inte bli av så är det sommar/
höst 2015 som är aktuellt.
För att få veta mer om ”Varför ett
fibernät”,
”Var byggs nätet i
Sundom”, ” Vilka beslut tog vi på informationsträffen”, ”Vilka kostnader
gäller för fibernätet” och ”Vad kommer att hända nu”,
gå in på
www.sundom.se eller Facebook. Har
du inte tillgång till Internet, kontakta
byautvecklingsgruppen så ordnar vi
kopia av informationen.

Sundoms nya hemsida
Där finns mer omfattande information
om Luleå kommuns projekt för att
bygga fibernät i ett antal byar i kommunen. Projekten i byarna genomförs
i en viss turordning som bestäms av
antal innevånare och antal företag.
Sundom hamnar då på plats 4 av totalt
9 byar som var med i förstudie inför

Text: ANNELIE JOHANSSON

Sundoms nya, moderna hemsida,
www.sundom.se är nu klar. Gå gärna
in och titta, hemsidan har en hel del
nya funktioner!
Det finns en kalender där vi kan
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Klipp från startsidan av Sundoms hemsida

lägga in evenemang och andra händelser i byn. Under startsidan finns dessutom en rubrik som heter ”Aktuellt i
byn”. Även där ska man kunna hitta
aktuella händelser från byn t.ex. möten, fester och andra aktiviteter. Allt på
byns anslagstavlor vill vi också ska
kunna hittas på Sundoms hemsida!
Ett bildspel är en annan ny funktion.
Där finns nu några fantastiska översiktsbilder från Sundom, men vi vill ha
fler bilder! Har ni fina foton från byn
som ni vill att vi ska lägga ut, skicka
dem till hemsidan@sundom.se.
För Sundoms föreningar och företag
finns sidor där deras olika verksamheter beskrivs, vem som är kontaktperson
och ev. länk till föreningens eller företagets egen hemsida. Saknas just ditt
företag, så tveka inte utan hör av dig!
För att kunna hålla Sundoms hemsida aktuell behöver jag som webbansvarig hjälp av er bybor, föreningar
och företag! Kontakta mig om händelser, nyheter eller ändringar så lägger
jag in det. Ring mig gärna på 0705174577 eller mejla till hemsidan.
8

Hela Sundom bakar
Text: GUDRUN MÅNBRO

Projektet har startat och vi har börjat
samla in recept. Boken ska ha
”Sundomstouche” och förutom recept
vill vi att där ska finnas lite om livet
förr och nu här i byn, kort om vem
som gjort de olika recepten eller var de
kommer ifrån. I projektet arbetar vi
med förutsättningen att boken ska
vara A-5 format, med ringpärmar och
illustreras med färgfoton.
Vi vill i projektet lyfta fram det som
traditionellt varit ett kvinnohantverk
och skapa en mötesplats mellan olika
generationer där kunskap om både
gammalt och nytt kan förmedlas. Vi
har även en förhoppning om att inflyttade till byn från
a n d ra
lä n d e r/
kulturer vill vara
med och bidra med
kunskap om bröd
och andra bakverk
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från sina hemländer.
Det finns en projektgrupp där alla
som vill får vara med. Projektledaren,
Gudrun Månbro, och ett arbetsutskott
svarar för löpande arbete som t ex att
samla in recept och ta fram förslag till
projektgruppens möten. Byautvecklingsgruppen fungerar som styrgrupp
för projektet.
Vill du dela med dig av dina recept
på kaffebröd, tårtor, pajer, matbröd
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eller andra bakverk är du välkommen
att vara med! När boken är klar kommer den att finnas till försäljning. Om
den hinner bli klar till jul kan det bli en
fin julklapp!
Hör av dig till mig Gudrun Månbro ,
ring 070-366 46 26. Vi behöver fler
recept till boken!!

Trädgårdar i Sundom
Maria Jonssons trädgård bjuder på många arrangemang och intryck. En botanisk
trädgård med meditativ känsla, egentillverkad jord, ett flertal intressanta stenpartier där stenarna nästan är lika viktiga som blommorna och till sist en granhäck med en egen historia. Följ med på en rundvandring.
Text: TINA VIKSTRÖM, Foto: MARIA JONSSON

B

yablaskan hälsade på hos Maria
Jonsson på Gussövägen under
förra sommaren. Gården ligger både
nära byn och samtidigt avskilt. Maria
och Jörgen övertog gården 1992 efter
Marias föräldrar vars släkt nu bott där i
fem generationer. Det första som
Byablaskan lägger märke till är en intensivt blå Petunia och en härdig Murgröna som växer i den rostiga hinken
vid ytterdörren. Förutom det stora
huset finns även ett mindre hus på
gården som under tidigare generationer användes som sommarbostad. Då
bommades det större huset igen och
familjen flyttade ut till det så kallade
”sommarköket”. Det var ganska vanligt att man gjorde så förr för att få ett
miljöombyte på sommaren utan att

behöva lämna gården eftersom man
hade ett jordbruk att sköta om.
På väggarna i Sommarköket hänger
gamla redskap och även ett foto på
Marias farfarsfar som med allvarlig
blick övervakar att allt får förbli vid
det gamla. Idag används huset som
kombinerat förråd och sommarrum

Sommarköket
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där många surströmmingsskivor ägt
rum.
Sundoms snyggaste ”häck” Granhäcken
Granhäcken mot söder kanske inte är
det första man tänker på när man ska
göra ett trädgårdsreportage men den
har en intressant historia. Den anlades
för ca 40 år sedan (tidigt -70 tal) av en
bekant till Marias föräldrar som jobbade på Vidsels plantskola och hette
Hugo Thomas. Häcken trimmades
varje år och mådde förträffligt fram till
för cirka 15 år sedan då det tidigt på

Granhäcken skymtar i bakgrunden

våren blev tjälbränna i marken. Det var
väldigt varmt i luften samtidigt som det
var hård tjäle i marken som gjorde att
häcken inte kunde suga vatten med
påföljden att stora delar av häcken blev
brun i barren. Maria, som var rädd att
häcken skulle dö, ringde då till Hushållningssällskapet för att få goda råd.
När ”experten” fick veta att häcken var
över 30 år gammal påstod han bestämt
att det inte kan vara en granhäck eftersom granhäckar inte levde mer än
max 15-20 år. Hans råd var att ta bort
den och plantera en snabbväxande
bladhäck. Som tur är lyssnade inte Maria på det örat. Den står där fortfarande och pryder sin plats. Enligt Ma10
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ria Nordgren i Sundom
(Landskapsarkitekt) är denna granhäck
unik eftersom det är väldigt sällsynt att
man ser så gamla och välskötta granhäckar. Det finns enligt henne endast
ett fåtal exemplar i Norrbotten varav
denna är en av dem.
Komposten
Bra jord är ju en förutsättning för en
fin trädgård och familjen tillverkar
själva en del av den jord som krävs till
gården. Maria brukar skämtsamt säga
att de är konkurrenter till Norrlandsjord där Jörgen numera jobbar. De
komposterar allt matavfall tillsammans
med hästgödsel och har även flera
trädgårdskomposter där allt trädgårdsavfall komposteras. En sak är utmärkande för hela trädgården och det är
att all växtlighet ofta blir väldig kraftig
och hög. Det beror antagligen till stor
del på kompostjorden, tror Maria.

Japanskt gräs , Funkia mm.
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Komposten gör även att det kan gå
flera år innan annan näring behöver
tillsättas i jorden.
Grillplatsen
Grillplatsen i söderläge är inramad av
den väldigt dekorativa växten Japanskt
gräs och en kraftigt röd Astilbe, som
gör sig mycket bra i buketter av olika
slag.
Stenpartiet
På gården finns flera stenpartier och
den första fick Maria inspiration till när
husgrunden runt huset skulle dräneras
för några år sedan. Tre lastbilsflak med
stenar av olika storlekar grävdes upp.
Men när den sista bilen skulle köra
iväg ropade Maria stopp. Det blev bör-

Blå bergsvallmo

Stora stenpartiet

jan till det stora stenpartiet. En av favoriterna där är den ovanliga blomman
Grön Lilja. När Råneå Trädgårdssällskap var på besök 2012 blev de imponerade av att Maria överhuvudtaget
hade kunnat fått tag i den. Där växer
också en Krans-veronika som blir hela
150 cm hög på sensommaren. Normalt
ska den bli omkring 1 meter hög.

När Byablaskan frågar hur Maria tänker när hon komponerar sitt stenparti
säger hon att det viktiga är helheten och
att skapa variation och kontraster, att
blanda stora och små stenar och att låta
växterna ta plats. En större runstensformad rosa granitsten står bakom den
rosa blomman (Stjärnflocka) och de blir
11
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Grön lilja

ett vackert par tillsammans. Ett vanligt
inslag i trädgården är olika sorter av
den tåliga Funkian, Hosta på latin, med
sina dekorativa blad och lila blommor.
Andra blommor är en 1,5 m hög Blå
bergsvallmo, Jättedaggkåpa och gula
Gullstavar.
Stor rabatt
En stor rabatt är anlagd vid husets kort
-sida. Det är den ”vilda rabatten”, säger Maria, som ville skapa en rabatt
som inte var för ”stylad”. Här finns
blommor med olika blomningstider
och av olika höjd. Riddarsporre, Lupi-

Den ”vilda rabatten”
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Lekstugan med solrosor och kryddlådor

ner som byter färg varje år, Akleja,
Fänrikshjärta, och både blodsfärgade
och gröna Silverax med mera. Olika
bladverk med olika accenter bryter av
mot varandra.
Utanför gamla sommarbostaden och ”lekstugan”
Utanför det gamla huset växer följaktligen några gamla växter. Flera sorters
härdiga buskrosor i rosa samt bland
annat. Trebladsspira i kombination
med grå Lammöron och Malört . Det
som vid första påseendet ser ut som en
lekstuga, men där timringen säger något annat om man tittar noggrant, är
ett ombyggt utedass som nu används
som förråd för blomkrukor och annat.
I stora trälådor märkta med Tre kronor
växer kryddväxter och höga Solrosor.
Runda fina stenar kompletterar arrangemanget.
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”Botaniska trädgården”

”Botaniska trädgården”
Det som nästan ger det starkaste intrycket i hela trädgråden är det som
Byablaskan har döpt till Botaniska
trädgården. Den är en verklig oas. Genom sitt läge erbjuder den nästan alltid
lä och i och med det tystnad. Om läsaren tänker sig en kyrkogång där stora

höga växtlådor och torvkantade planteringar kantar den stenbelagda gång
som leder fram till koret som utgörs av
växt-huset. Just på denna del av gården
är jorden kall och med tanke på att
odlings-säsongen är kort här i Norrbotten gör lådorna ovan jord att jorden
värms upp tidigare. Här växer bland
annat jordgubbar,
smultron, broccoli,
sallad och andra
köksväxter.…….
H a llo n b us ka rn a
klättrar upp för
smala granstörar.
Här finns även vita
vinbär, vita hallon
och amerikanska
blåbär bl.a. Några
av odlingsrutorna
kantas av torv som
är bevuxen med
grön mossa. För
att hjälpa mossan
på traven har Ma”Växthuset
13
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anlägga och underhålla trädgården och
ria penslat torven med filmjölk. I
hon skänker en tacksamhetens tanke
Byablaskans ögon ser kanterna ut som
till Jörgen som alltid ställer upp
en gammal husgrund. Torven
och hjälper till med allt
hjälper också växterna
Trädgården
praktiskt. Utan honom
genom att binda fukt.
är ”...en lisa
hade inte trädgården blivit
Inne i växthuset finns
för själen” för
vad den är i dag. Det är
en stor Ängla-trumpet,
Maria.
en skön känsla att få gå ut
tomater, gurka, vindrupå morgonen bland växterna
vor och mörklila Basilika
med en kaffekopp i handen säroch det doftar svagt tjära från
skilt när det är vindstilla och höra bin
lådträet. Växthuset används även som
och humlor surra. För ett antal år seuterum för ett fika ibland.
dan gick jag en trädgårdskurs men
framförallt har jag byggt upp trädgårVad betyder trädgården för dig,
den på inspiration. Att också tillverka
undrar Byablaskan?
mycket av jorden här på gården ger en
– Det är i trädgården jag tankar
speciell känsla. Det här året har jag
energi efter en arbetsdag, det är en lisa
dessvärre inte kunnat ägna den så
för själen. Framförallt är den väldigt av
mycket tid eftersom jag har startat fö-stressande och ger en inre ro. För mig
retag som tagit all min kraft. Jag har
som hela dagarna oftast jobbar med
dock jobbat under åren för att göra
teknik och teoretiska saker vid en daträdgården så underhållsfri som möjtor är det roligt att ha något praktiskt
ligt.
att jobba med på fritiden. Det har även
ofta inneburit hårt fysiskt arbete att

Hänt i byn
En kort resumé över en del av händelserna i byn under hösten och vintern.

Hjärtstartaren på Bygdegårdens bro
Hjärtstartaren finns som tidigare i ett
inbyggt skåp på dörren till vänster om
ytterdörren ute på Bygdegårdens bro.
För att bättre skydda mot kyla och fukt
är det nu ett helt nytt skåp som är väl
isolerat och med inbyggd frostvakt.
Det är bara att öppna luckan till skåpet om någon drabbats av hjärtproblem och du måste använda Hjärtstartaren!
14

Hjärtstartaren är försedd med elektroder som ska bytas ut. Ta därför alltid
kontakt med Elisabeth Nilsson tel.
74646 när Hjärtstartaren har använts!
Kontakta även Elisabeth om du till
exempel ser att säkerhets-lampan på
utrustningen inte blinkar.
Bygdegårdsföreningen och
Byautvecklingsgruppen
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Bättre underhåll av Sundoms byavägar
Text: ANDREAS ÖSTLING

Tekniska nämnden hade i februari
2013 ett allmänt informations- och
dialogmöte här i Sundoms Bygdegård.
Det var en bra möjlighet för oss i byn
att få ge politikerna en inblick i hur
vägstandarden ser ut i vår by och vilka
behov våra vägar har. Vi mötesdeltagare lyckades få politikerna att
förstå hur viktiga vägarna är för att
behålla en levande landsbygd och en
attraktiv boendemiljö.
Det hela resulterade i en överenskommelse om att gemensamt besikta
det vägnät som kommunen sköter drift
och underhåll av. För att få en bättre
uppfattning om behov av underhåll
bestämdes att personal från Tekniska
förvaltningen och företrädare för
Sundoms Byalag skulle träffas igen. De
vägar det handlar om är Backarvägen,
Gussövägen, Avabäcksvägen och
Åkerstrandsvägen.
Efter att tillsammans med Patrik
Lamberg från Tekniska förvaltningen
ha kört runt på Sundoms vägar och
besiktat standarden, träffade jag kommunens gatuchef Göran Gabriel-sson
där vi gick igenom byns behov och hur
de ska prioriteras i ett långsiktigt perspektiv. Det var ett mycket positivt
möte och med god förståelse för de
insatser som behöver göras. Vi kom
fram till en muntlig överenskommelse
som innebär att det kommer att göras
löpande insatser under en längre tid
framöver för att höja standarden på

Sundoms byavägar .
Sundom har ca 1,2 mil byavägar med
kommunal drift och till att börja med
prioriteras de vägavsnitt som är mest
trafikerade i kombination med låg standard. Redan under hösten 2013 påbörjades arbeten med dikning och trumbyten längs Gussövägen. Detta arbete ska
fortsätta igen till sommaren. Vi håller
löpande kontakt med kommunens
tjänstemän för att fastställa vad nästa
steg blir, allt handlar om kostnader och
hur det är möjligt att finansiera nästa
insats.
Det kan även nämnas att vi i Luleå
kommun är ganska unika på det sätt att
kommunen sköter driften av byavägar
och bekostar det med kommunala medel och viss hjälp av statsbidrag. Det
vanligaste i övriga landet är vägföreningar där statsbidraget oftast inte
räcker till utan avgifter tas ut av
vägandvändarna.
Även om bättre underhållsinsatser är
påbörjade kan det i år ändå bli problem
med t ex svallis på en del vägar på
grund av det speciella vintervädret vi
haft.
Men hav ändå förtröstan, sommaren
är snart här!
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Skotersafari till Stora Stenträsket
Text: MARIA JONSSON via FREDRIK ÖSTLING Foto: FREDRIK ÖSTILING

Vid 9-tiden på morgonen den 1 mars
samlades ett gäng på 16 personer och
10 skotrar från Sundom vid Bygdegården för att köra skoter till Stora Stenträsket över helgen med fiske, skoteråkning och bara allmänt ha trevligt tillsammans. Det skulle bli en skön helg
med perfekt skoterföre och 0-gradigt
väder. Mats och Majlis Frölander avstod från skotern för att få med sig
mat och dryck till alla med bilen.
Stora Stenträsket är en fiskecamp två
mil norr om Niemisel som drivs av
Luleå kommun. Där finns 24 bäddar
fördelade på 8 stugor och ett fiskevatten rikt på bl.a. både röding och regnbåge. Stugorna värms upp med gasol
och via vedeldade kaminer. Vatten
hämtar man via en brunn där man
pumpar upp vattnet för hand. Primi-

16

tivt men mycket trevligt och fräscht
hållna stugor.
Resan dit gick via OK i Råneå där
en del tankade och där 4 skotrar
från Börjelslandet och Råneå mötte
upp. Sedan följde de Råneälven och
nästa stopp blev Andträsket, norr
om Böle, där de samlade ihop hela
gänget och stannade för att dricka
kaffe. Därifrån följde de leden mot
Långsel och Avafors och kom fram
till Stora Stenträsket vid lunchtid.
Där hade Mats och Majlis förberett
Pytt i panna till alla som lunch och
hämtat stugnycklar.
Efter lunchen var det fria
aktiviteter då en del fiskade, körde
skoter eller tog en skön tupplur. En
stolt Majlis fick dagens enda
ädelfisk. Vid 17-tiden blev det
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bastubad. Därefter hade de
beställt catering från en lokal
leverantör från Krokträsk.
Anläggningen har en storstuga
där många kan sitta vid långbord
och äta. Det blev kött,
potatisgratäng med sås och sallad
samt rulltårta och kaffe till
efterrätt. Det visade sig vara
fantastiskt god mat och alla var
riktigt nöjda.
På morgonen dagen därpå
serverades frukost från samma
catering-leverantör till storstugan
och efter lite mer fiske och
skoteråkning hade Mats och
Majlis fixat stekta goda
hamburgare till lunch och
därefter blev det hemfärd.
Hemresan gick via Niemisel
och Malmens väg och tog ca 2
tim. Allt gick bra och väl hemma
var alla nöjda och belåtna med
helgens safari.
Stora Stenträskets fiskecamp är
öppet från mars till oktober och
du kan hitta mer information om
anläggningen via Luleå kommuns
hemsida. Ett bra utflyktstips.
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Ny modern belysning i Bygdegården
Text och foto: ROLF HÖGLUND

Ulla och Staffan Livbom
har varit gifta i 40 år och
firade det med Rubinbröllopsfest i Bygdegården
första helgen i mars. Inför
den stora jubileumsfesten
passade Ulla och Staffan på
att modernisera elinstallationerna och belysningen i
stora salen samt i kapprummen.
Lamporna är inte bara
snygga och moderna utan
även försedda med dimmer! Förutom
den fina belysningen har de även satt
upp nya gardiner i kapprummen och
fixat till lite på toaletterna. Nicklas
Westman har också hjälpt till med
jobbet i Bygdegården.
Belysningen var verkligen i behov
av upprustning och renovering. Förra

gången den renoverades var på 1970talet. Staffan var för övrigt med redan
då. Som anställd hos Nilssons elektriska var han med och monterade de
gamla lysrörsarmaturerna.
Bygdegårdsföreningen gratulerar
Rubinbröllopsparet och vill samtidigt
tacka Ulla, Staffan och Nicklas.

Sundoms Hembygdsförening lever vidare!
Text: LARS BRÄNNSTRÖM

Efter att vi under ett par år framgånglöst sökt personer villiga att ställa
upp som ny ordförande och att åta sig
uppdraget som kassör har nu föreningens framtid säkrats! Hembygdsföreningens nya ”hjältar” och de som
räddat föreningen från nedläggning är
Bo Söderberg och Gudrun Månbro.
Vid årsmötet 23 februari valdes Bo
Söderberg till ordförande för Sundoms
18

Hembygdsförening. Gudrun Månbro
som valdes in som ledamot i styrelsen
ställer upp som ny kassör. Vi är alla i
föreningen mycket lättade och glada
över att Hembygdsföreningen nu har
fått ny ordförande och ny kassör och
vi hälsar Gudrun och Bo hjärtligt välkomna till styrelsen!
Vi framför även ett stort tack till
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avgående ordförande Tomas Ruthström som med stort engage-mang
varit
Hembygdsförningens ordförande de senaste åren och som bidragit
med stor kunskap i olika projekt.
Vid årsmötet hölls en tyst minut, för
styrelseledamoten Ove Lindström,
som gick bort under 2013.
Hembygdsföreningen ska fortsätta
sitt arbete med ett antal projekt som
berör Sundom med bland annat inventering och digitalisering av historiska
dokument i ”byakistan”. Föreningen
kommer även att fortsätta med det
populära ”Torsdagscaféet”,
”Våffelfesten i hamnen” och ”Surströmmingsfesten”. Vi kommer också
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att bibehålla vänskapskontakten med
vår ”namneförening” Sundom Bygdeförening , Vasa-Sundom i Finland.
Sundoms Hembygdsföreningens
styrelse för verksamhetsåret 2014 är:
Ordförande: Bo Söderberg
Styrelseledamöter: ElseBritt Lindblom,
Ivan Brändström, Gudrun Månbro,
Tore Johansson och Lars Brännström.
Suppleanter: Sonja Sandman och
Tommy Eriksson.
Sundoms Hembygdsförening hoppas att ni Sundombor även i framtiden
kommer att stödja föreningen med ert
medlemskap!

Trevligt adventsfirande i Bygdegården
Text: KERSTIN LUNDIN-SEGERLUND Foto: LENA SUNDVALL

Den 8 december 2013 arrangerade
Sundoms IF adventsfirande i bygdegården. Ca ett 80-tal personer hade
hörsammat inbjudan att fira advent
med risgrynsgröt, skink-smörgås samt
kaffe och hembakta pepparkakor. För
underhållningen stod de skönsjungande systrarna Alina och Fanny Nordmark. Arrangemanget uppskattades
stort av samtliga deltagare och nu hoppas vi att det blir nytt adventsfirande
även kommande december 2014.
Så tack till Anna-Greta, Ann-Catrin,
Lena och Sivan som tog initiativ till
detta trevliga adventsfirande.
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Sundoms IF informerar
Text: TOMAS JOHANSSON

I år har Sif arbetat med att förbättra och utveckla anläggningar och lokaler.
Vi började med att ge gymmet i bygdegårdens källare ett rejält lyft. Nu vill vi

Gymet i bygdegårdens källare.

Sundoms IF:s nya hemsida
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påstå att lokalen innehåller det
väsentliga för att komma i
form. Nyckel till lokalen lånas
av Nils-Erik Larsson och alla
som är medlem i Sif har fri
tillgång till gym och omklädningsrum.
Elljusspåret har fått mer
bark och spån, trasiga lampor
har reparerats och nu vill vi
nog säga att vi har ett mycket
fint elljusspår.
Hockeyrinken skrapades
och målades av sommarjobbande ungdomar. Avbytarbåset är inglasat och det är
installerat värme som går
igång när lamporna tänds.
Undertecknad snickrade
ihop en ny hemsida som presenterar vad som händer i
föreningen………………...
www. sundomsif.se
Fotbollsplanen har en ny
trotjänare som klipper gräset.
Vi tackar Peter Olofsson för
sina drygt tjugo år på klipparen och ser fram emot många
år med våran nya robotklippare.
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Inglasat avbytarbås

Värmande sittunderlag inne i avbytarbåset.

Tack för att ni stöttar Oss! Ni är Sif.
Tack alla medlemmar!
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Gympa i bygdegården
Text och Foto: MARIA JONSSON

Nu kör vi gympa igen i bygdegården.
Efter att jag och Kerstin LundinSegerlund hade lett gympan i byn i ca
12 år tidigare ville jag ta en paus på en
termin för att få tillbaka motivationen.
Pausen blev 7 år. Nu är det kul att köra
igen och det är ett härligt gäng som
träffas varje måndagkväll mellan 20.0021.00 i bygdegården. Vi behöver ju alla

röra på oss så varför inte göra det tillsammans. Då kan vi peppa varandra.
En stor skillnad mot förra gången är
att det nu är Sundoms IF som står
som arrangör istället för Lulegymnasterna. På så sätt får vi in pengar
till idrottsföreningen och det gagnar
byn mer.
Vi är 25 deltagare inskrivna denna

Kom igen! Nu kör vi!!

Här kör ett gäng en statisk styrkeövning som kallas ”Plankan”.
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Stående töjning av baksida lår.

Här töjer Kerstin bröstmuskeln
Per-Olov sträcker ut insida lår

första termin (varav två män) och det
är i snitt ca 15 som deltar varje vecka,
däribland några från Börjelslandet.
Gympan passar de flesta såväl män
som kvinnor med normalkondition
och jag försöker anpassa programmet
efter deltagarnas förmåga.
Vi börjar alltid med uppvärmning i
10 min och därefter varvas styrkeövningar för hela kroppen med konditionshöjande övningar. Alla jobbar
efter egen förmåga. Det går oftast att
välja mellan en lättare och en tyngre

övning, jag visar båda så får man själv
avgöra vilken man vill köra. Därefter
är det nedvarvning och stretching och
vi är klar efter 55 min. Då är de flesta
ordentligt svettiga och nöjda.
Om du funderar på om det kan vara
något för dig, så tveka inte att höra av
dig till mig på tel: 070-349 00 89 eller
via e-post till maria@sundom.se så kan
jag berätta mer och svara på dina funderingar.
Om intresset består fortsätter vi till
hösten. Varmt välkommen!
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Nästa nummer kommer ut

Nyinflyttade

under nov 2014.

Byablaskan hälsar nyinflyttade välkommen till Sundom. Vi hoppas ni
ska trivas här!

 Utgivare

Emma Johansson och
Daniel Brännmark
Markusvägen 43

 Redaktion

Jenny Larsson och
Petter Wälitalo
Åkerstrandsvägen 88

 Prenumerationsansvarig

Manusstopp 19 oktober.

Sundoms Byautvecklingsgrupp

 Ansvarig utgivare

Gunilla Ståhl, 070-3674690
Annelie Johansson
Maria Jonsson
Mona-Lisa Nilsson
Gunilla Ståhl
Jörgen Jonsson, 072-745 18 95
e-post: jorgen@sundom.se

 Tryck

Kopieringsservice i Luleå AB

 Prenumeration

75:-/år (2 nr/år)
(Gratis för bofasta i Sundom.)

 Annonsering
En flicka
6 mars 2014 föddes Arvids lillasyster Agnes. 3430 gr och 49 cm. Stolta
föräldrar är Elisabeth Johansson och
Magnus Pekkala.

Helsida 800 kr
Halvsida 400 kr
Kvartssida 200 kr

 E-post

byablaskan@sundom.se

 Läs Byablaskan på nätet:
www.sundom.se

Bokning av
Sundoms Bygdegård
Nilseric Larsson
0920-747 55
bygdegarden@sundom.se
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