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Redaktionen
har ordet

Redaktionen har ordet ................................. 2

Våren är äntligen här! Tänk att man
kan bli så glad åt att få se barmark igen
efter en vinter med en snömängd vi
sent glömmer. Vårt fina växthus blev
tyvärr totalt havererat i år pga. snömassorna. Men vi är väl knappast ensam
om det. Normalt sett brukar vi, dvs
Jörgen, alltid skotta av taket minst en
gång per vinter men i år låg vi båda i
influensa när snön vräkte ned. Under
en natt knäcktes taknocken. Det blir
dragit för tomaterna i sommar…
Nu till årets första nummer av
Byablaskan där du kan läsa om avslutning av fiberprojektet, vilka föreningar
byn har och vilka som ingår i respektive styrelse. Vi får även information
från vissa av föreningarna kring aktiviteter som pågått under året.
Det har skett en del förändringar
inom redaktionen för Byablaskan.
Annelie Johansson som deltog under
förra året tackar för sig och satsar nu
sin energi på Byautvecklingsgruppen
som nyvald ordförande. Mona-Lisa
Nilsson går in som ansvarig utgivare.
Därutöver består redaktionen under
året av Gunilla Ståhl samt Maria Jonsson. Jörgen Jonsson är fortsatt prenumerationsansvarig. Tack Annelie för
hjälpen under förra året.
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Med önskan om en härlig vår &
sommar.
FÖR REDAKTIONEN
MARIA JONSSON
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Bredband via fibernät –hösten 2014
Att få ett fibernät i Sundom har vi väntat på i flera år och hösten 2014 blev det
verklighet! Sundom har varit med i kommunens bredbandsprojekt sedan 2012
och är en av de fyra byar där kommunen valt att satsa på ett fibernät i byn.
Text: KENNETH NILSSON

V

i i Sundom arbetade under hösten med vårt
lokala fiberprojekt där ett fibernät etablerades i byn. Projektet gick mycket bra och det var
nästan 100 fastigheter eller motsvarande som anslöt
sig till nätet. Alla har verkat vara belåtna med det
man fått ut av fibernätet.
För Sundom var det ett stort steg framåt som
positivt påverkar våra möjligheter i framtiden.
Vi vill tacka alla för ett stort engagemang och att
så många anslöt sig till nätet.
Byautvecklingsgruppen och Fiberprojektet

Skoterns dag
Text & Foto: LENA SUNDVALL

Skoterns dag hölls den 28 mars vid Markakojan. Vi hade tur med vädret, god mat
och mycket folk. Jan-Axel Sundin hade fixat en tipsrunda som vanns av Peter
Olofsson.

Kökspersonalen
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Föreningar i Sundom

Styrelsen för Sundoms
Byautvecklingsgrupp 2015
Annelie Johansson, ordförande
070-5174577
Jörgen Jonsson, kassör
072-7451895

Maria Nordgren, sekreterare
070-6754436
Kenneth Nilsson
070-6346900

Styrelsen för Sundoms
Bygdegårdsförening 2015
Rolf Höglund, ordförande
070-5459590
Göran Johansson, kassör
010-1114797
Eva Östling, sekreterare
070-6757065
Anders Nilsson
070-3770633
Ann-Catrin Östling
070-5574504

Andreas Östling
070-6894551

Jenny Östling
070-2078098

Carl-Göte Lindström
070-5815641

Tommy Eriksson
070-3220485

Mona-Lisa Nilsson
070-6579886
Elisabeth Nilsson
0920-74646
Petra Wennberg
070- 3723305
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Johan Larsson
070-7479982
Nilseric Larsson
070-2413061
Thomas Johansson
070-3305833
Ungdomsråd:
Robin Wallin
072-2255901
Ellen Östling
073-0763289 Sundoms Teatergrupp:
Anna Vikström, ordf
070-6812514
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Styrelsen för Sundoms
Idrottsförening

Styrelsen för Furufjärdens Skoterförening

Stefan Isaksson, ordförande
073-0734441

Fredrik Östling, ordförande
070-332 23 64

Mats Frölander, kassör
0920-74777

Mats Frölander, kassör
070-396 49 97

Jonas Stedt, sekreterare
070-3575359

Kenneth Johansson, sekreterare
0921-34 26 30

Per Nilsson, ansvarig elljusspåret
070-6321357

Urban Lindgren, ledansvarig Sundom
0920-747 70

Joakim Persson
070-3952830

Emma Burman, ledansvarig Börjelslandet
070-2909230

Peter Olofsson
070-5274530

Sven Larsson, ledansvarig Örarna
0920-705 24

Styrelsen för Sundoms
Byalag

Mikael Jonsson, ledansvarig Brändön
0920-740 38

Andreas Östling, byaålderman
070-6894551

Styrelsen för Sundoms
Hembygdföfrening

Rolf Segerlund, sekreterare
070-3477566

Bo Söderberg, ordförande
070-2644780

Göran Johansson, kassör
070-6566851

Gudrun Månbro, kassör
0920-74774

Per Nordgren
070-6758226

Lars Brännström, sekreterare
0920-74593

Bernt Allan Johansson
070-6929264

Tore Johansson
Ivan Brändström
Tommy Eriksson
Anna-Greta Nordgren

Sundoms hamn:
Per-Arne Johansson, hamnfogde
070-6583092

Sundoms Jaktklubb
Kurt Johansson, ordförande
070-3256292
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Sundoms IF informerar
Text: LEDARNA FÖR FOTBOLLSLAGEN

Hej!
Nu är vi precis på väg att dra igång
säsong 2015 för Sundoms IF:s pojkar
05/04. Målet för säsongen är som
alltid att vi ska ha roligt, ha
en god gemenskap och bli
bättre fotbollsspelare.
Vi är i dagsläget 12 st.
spelare och 3 ledare men vi
skulle gärna få fler spelare
för att öka på kvalitén på
träningar och matcher.
Denna säsong medför ett
helt nytt spel då vi går upp
från 5 manna till 7-manna.
Vi har tjuvtränat på det den senare
delen av förra säsongen så vi kommer
inte helt oförberedda men visst kommer det att bli en omställning.
Det är en positiv förändring då vi får
spela på större plan och med mer spe-

lare, vilket kommer att medföra mer
passningar och mer rörelse på plan.
Säsongen kommer också att, förutom serien, medföra ett antal cuper tex
Hemmingscupen, Piteå
Summer games och Luleåspelen.
Så ta chansen att komma
och titta när våra duktiga
grabbar spelar . Det kommer alltid att finnas gott fika
att köpa för en billig peng.
För att hålla koll på när vi
har våra hemmamatcher så kan man
kolla här:
http://www.laget.se/sundom05.
Här kommer all information om laget att finnas tex matchtider, träningstider och kontaktinformation.

Byalaget informerar
Text: ANDREAS ÖSTLING

Vi vill gärna att alla hjälper till
att samla ris till byns majbrasa,
men vänligen respektera att vi
väntar med det till efter årsskiftet.
Samla ihop ris först
efter årsskiftet.
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Valborgsmässofirandet
I år var det lite osäkert om det skulle bli en majbrasa eftersom det sedan en tid
inte finns en förening som ansvarar för arrangemanget. Men med några frivilliga
personers hjälp kunde den årliga majbrasan tändas och ett 50-tal personer anslöt under kvällen.
Text: MARIA JONSSON

D

et var Maria & Per Nordgren samt Emma Johansson & Daniel Brännmark som i år tände och passade brasan och såg till att det fanns små eldar att grilla korv vid. Kristina Sandman fixade affisch och Risto Pekkala försåg
alla med ved till de små eldarna. Annelie Johansson samordnade och fixade inköp
av 12 kg spiralkorv och 90 festisar som gick åt som smör vid en brasa. Byautvecklingsgruppen stod för inköpen.

Ett stort tack till alla berörda för att ni ställde upp
så att traditionen lever vidare.
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Varför firar vi Valborg?
Text: MARIA JONSSON

Utdrivning av onda andar, rovdjur,
häxor eller helgon? Det finns många
förklaringar till varför vi firar Valborg.
Namnet Valborg kommer ursprungligen från ett tyskt helgon, en abbedissa
vid namn Walpurgis som dog år 779.
Hon helgonförklarades den 1 maj
och dagen kopplades samman med
den germanska hedendomens vårfester
som hölls någon gång mellan april och
juni. Det fanns en kristen övertro att
onda andar och häxor var ute och flög
då och därför skulle man skrämma
bort dem med eld.
En annan förklaring är att 1 maj
välkomnar vår och sommar och djuren

släpptes ut på bete och enligt gammal
tro ville man att brasorna även skulle
skydda boskapen från rovdjur och
onda krafter.
Traditionen kom till Sverige från
olika delar av Europa under medeltiden. Under 1800-talet började valborgsmässoafton utvecklas till en högborgerlig studenthögtid som sedan har
spritts till en folkrörelse.
Idag är det en kulturell
årstidsövergång där vi
välkomnar våren.
Källa: www.dn.se (publicerad
2015-04-30) samt Wikipedia.

Tillökning i dubbel bemärkelse
Text: MARIA JONSSON Foto: MONA-LISA NILSSON

Mona-Lisa Nilsson fick i början av maj
tillökning i form av 6 stycken fyrbenta
små lamm och 6 till väntas i skrivandets stund.
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På bilden ligger nyfödda ”Valborg”
och ”Maj” redo att upptäcka världen.
Mona-Lisa och Anders har även blivit
farmor och farfar. Se sista sidan.
Grattis i dubbel bemärkelse!
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Nytt rekord...
Under 2014 bokades aktiviteter i bygdegården vid drygt 200 dagar och kvällar
för bland annat barnverksamhet, studiecirklar, föreningsmöten, gympa samt
offentliga och privata tillställningar. Det är nytt rekord. År 2013 var
bygdegården bokad 170 dagar och kvällar och 2012 vid 130 tillfällen.
Text & foto: ROLF HÖGLUND

Sundoms Bygdegård är en av de få
bygdegårdar i länet och Luleå kommun
som håller öppet året runt. Många
bygdegårdar tvingas kallställa under
vintermånaderna på grund av dålig
ekonomi och få aktiviteter. I Sundom
har vi en helt annan utveckling.
Fortfarande har vi en bygdegård där
byns alla föreningar samt barn och
skolungdomar kan nyttja bygdegården
utan kostnad. Den externa uthyrningen
till organisationer och föreningar som
inte är med-lemmar blir därför en allt
viktigare förutsättning för att bygdegården även i framtiden som navet i
byn ska vara gratis att nyttja för barn,
ungdomar och byns föreningar.
Medlemmar i bygdegårdsföreningen
kan hyra lokaler med upp till 70%
rabatt på ordinarie pris. Det går även
att hyra köksutrustning, bord, stolar
m.m. till egna aktiviteter i hemmet för
en marginell kostnad. Komplett
prislista finner du på Sundoms
hemsida www.sundom.se
Av Sundoms 135 hushåll betalade
endast drygt 90 medlemsavgiften förra
året! Det är ett rekord i sig. Aldrig har
så många hushåll glömt att betala in
medlemsavgiften.

Du missar väl inte i år att betala
in medlemsavgiften på 150:- kr per
hushåll! Du betalar till Bygdegårds
-föreningens bankgiro 5322-7492.
Glöm inte att ange avsändare!
Alla som vill nyttja bygdegården
måste boka för att inte kollision ska
uppstå med de som hyrt delar av eller
hela bygdegården. Det är särskilt
viktigt att tänka på när bygdegården är
bokad externt till fullt pris. Om
däremot byns föreningar har
aktiviteter går det oftast bra att samsas
om lokalerna.
Du bokar hos Nilseric Larsson.
Tel.nr 746 55 eller 070-241 30 61 eller
via e-post nilseric@sundom.se
Välkommen till vår fina bygdegård!

Nilseric Larsson
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Sundoms IF:s gympa
Text & Foto: MARIA JONSSON

Under våren har vi varit ett härligt gäng på 15 deltagare som
kört hårt med gympa i Sundoms Bygdegård, 15 måndagkvällar
mellan januari-april. Vi har varit i snitt 9 st varje gång. Till galet
bra musik (enligt gympaledaren) har vi tränat styrka, uthållighet,
kondition, balans, koordination kryddat med mycket humor. Ni
vet ”Ett gott skratt…”
Under mörkaste delen av vintern kunde många känna att det
var jobbigt att ta sig iväg varje vecka men känslan efteråt gjorde
det mödan värt. Jag hörde ofta ”Jag är så glad att jag ändå pallrade mig hit trots att jag
helst hade velat slänga mig framför TV:n och slappa”. Så är det ju med träning, det är när
man minst orkar som man mest behöver det. Det är en av anledningarna till att jag
leder gympan då måste jag själv pallra mig dit.
Jag vill tacka alla som deltagit under denna termin. Precis så här galna som bilden nedan visar blir man av att delta på Sundoms IF:s gympa.
Tack även till ”mutan” för att
fortsätta till hösten. Den superfina
blomman. Om inget oförutsett
inträffar fortsätter vi till hösten.
Ha en underbar vår & sommar. Vi
ses säkert på vägarna i träningstagen.

10

B y a b l a s k a n

n r

1

•

m a j

2 0 1 5

Sundoms IF:s skidtävling
Text & Foto: LENA SUNDVALL

I strålande sol den 15 mars
genomfördes Sundoms IF:s årliga skidtävling. Många glada
barn åkte i välpreparerade skidspår, glatt påhejade av föräldrar
och släktingar.
Bilden visar Tove Johansson,
3 år, på sin första skidtävling.

Nyinflyttade

Byablaskan hälsar ny– och återinflyttade välkomna till Sundom.
Vi hoppas ni ska trivas här.

Anton Sundvall
Sundomsvägen 561

Linnea Sundin & Mats Andersson

Anton som är uppvuxen i Sundom
har nu flyttat tillbaka till byn och
bor i lägenheten i bygdegården.
Samma lägenhet som han bodde i
något år som barn när hans föräldrar flyttade till byn.

Linnea är en Sundomstjej som flyttat tillbaka till byn och tagit med sig
sambon Mats med rötterna i
Vitådalen. De bosätter sig i gården
Ole-Erse med anor från 1850-talet,
om än vissa delar tyder på 1700-tal.

Backarvägen 8
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En flicka
Den 14 december
2014 kom våran
älskade Ronja till
världen. Stolta
föräldrar är Jenny
Larsson, Petter
Wälitalo och vovven Isa.

En pojke
Den 21 april fick
Erik Nilsson och
Sofia Larsson en
pojke. Han var 50
cm lång, vägde 3570
gr och ska heta Karl
Ruben Erik.

n r

1

•

m a j

2 0 1 5

Nästa nummer kommer ut
under okt-nov 2015.
Manusstopp 30 september.

 Utgivare
Sundoms Byautvecklingsgrupp

 Ansvarig utgivare

Mona-Lisa Nilsson,
070-657 98 86

 Redaktion

Maria Jonsson
Mona-Lisa Nilsson
Gunilla Ståhl

 Prenumerationsansvarig
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

Helsida 800 kr
Halvsida 400 kr
Kvartssida 200 kr

 E-post

byablaskan@sundom.se

En pojke
Den 17 maj fick
Martina Johansen och
Simon Selberg en
pojke. Han var 50 cm,
vägde 3135 gr och ska
heta Aron Per-Yngve
Selberg.
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 Läs Byablaskan på nätet:
www.sundom.se

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

