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Snart jul! Denna höst har präglats av
fibergrävning genom hela byn. En
härlig syn för oss som längtat efter
bättre internetuppkoppling men
kanske inte lika kul för övriga. I skrivandets stund är vi osäkra på hur
långt grävningen kommit men vi
hoppas att alla som beställt blir
anslutna innan jul enligt planen.............................................
I det här numret får ni stifta
bekantskap med Mona-Lisas Värmländska skogsfår och får goda råd
kring skötsel för den som är
intresserad av att prova. Här ges lite
statistik kring befolknings- och
bostadsutvecklingen i byn och du får
följa med på en resa till Tyskland
som fortsättning på förra numrets
berättelse om det tyska parets besök
i Sundom. Gunilla Ståhl städade ur
några lådor och hittade gamla
tidningsurklipp kring händelser i
byn för mer än 100 år sedan. Som
vanligt får du en resumé av vad som
hänt i byn sedan förra numret i mars
samt det obligatoriska anslaget.
God Jul & Gott Nytt år

önskas lite i förväg.
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För REDAKTIONEN
Maria Jonsson
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Får och fårskötsel
Som många av er noterat på er väg bort och hem till byn så har det denna sommar
tillkommit några nya individer i hästhagen längs efter stranden. Det är en liten flock
Värmländska skogsfår, sju ungtackor inköpta från Andreas Häggström på Örnabben i
Örarna.
Text & Foto: MONA-LISA NILSSON

är en lantras och tillhör
Värmlandsfår
gruppen Svenska Allmogefår. Det
finns 9 olika Allmogefårraser varav
Värmlandsfåren är den största gruppen
både till antal och storlek. Allmogefåren
var tidigare vanliga i Sverige, men i slutet
av 1800-talet började antalet att minska.
Istället för de små härdiga inhemska
fåren började man importera får från utlandet som hade större köttmängd och
andra ullegenskaper. Detta för att man
ville anpassa fåren till den nya tidens
produktionskrav och de nya spinnmaskinerna. Allmogefåren utrotades
nästan helt. Då de återupptäcktes för
ungefär 20 år sedan så fanns bara en
spillra kvar av raserna.
Värmlandsfåren var de första som
återupptäcktes och då fanns bara 100
individer kvar , men efter ett intensivt
bevarandearbete så finns det idag cirka
2000 Värmlandsfår som är anslutna till
en genbank, de flesta som nu ingår i
rasen härstammar från en gård i Värnäs
Värmland. Värmlandsfåren är relativt
småväxta i jämförelse med produktionsraser, en tacka väger 40-50 kg och en
bagge 50-60kg, de har små öron och kort svans. Tackorna är kulliga och bag-

garna kan ibland vara behornade, de
förekommer i alla färger, svart, grått,
brunt, beige och vitt. Ullen passar bra till
hantverk och är lätt att spinna och tova.
Tackorna har oftast lätta lammningar
och de är snälla och fina mammor, de
brukar oftast få 2 lamm, kan ibland få 3.
Värmlandsfåren har en utpräglad
flockkänsla och man bör inte ha mindre
antal än 4-5 st, de är mycket sociala och
blir trevliga och tama och nu till det
bästa och kanske främsta anledningen
till att dom flyttat in till vår by är att dom
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är riktigt duktiga naturvårdare. Dom
väljer att beta sly och örter och blommor framför odlat gräs, dessutom passar får att ha tillsammans med andra djur
exempelvis hästar. De kompletterar
varandra genom att beta varandras rator d.v.s. de betar i varandras ”toaletter”
och minskar därmed risken för parasiter.
Får är relativt lättskötta och har små
anspråk på byggnader men de behöver
en ren, torr och dragfri liggplats. Ett
fårhus skall vara oisolerat och ha god

Detta är Valle (till höger),
tillsammans med sin bror Ville, hemma i Haparanda.
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ventilation. Får trivs i sval miljö,
kan gå ute året runt förutsatt att
man har ett fårhus åt dem under
vintertid. Ullen skall klippas minst
en gång per år helst två gånger, vår
och höst och klövarna skall ses
över. Om de går på mjuka underlag behöver klövarna klippas och
raspas till..
Fåren utfodras med hö och
färskt vatten under stallningsperioden och ibland lite kraftfoder
beroende på vilket näring-sinnehåll som grovfodret har. Även när
tackorna är dräktiga behövs vissa tillskott i utfodringen.
Värmlandsfåren är inte heller särskilt rymningsbenägna utan hålls bra i
en trådhage. Sedan är ett bra bete den
bästa hagen. Om det börjar tryta med
mat så är det ju såklart risk att de rymmer.
En snygg kille är bokad, han kommer från Haparanda, är vit med fina
horn och heter Valle. Han skall hämtas
hem i början av december och flyttar in
till tjejerna. Förhoppningsvis
kommer resultatet efter närmare
5 månader, d.v.s. april...
Detta var en kort berättelse
om mina får, kanske kan det inspirera någon annan att skaffa
får, eller hyra/låna in får under
betesperioden och vårda det fina
landskapet vi har i vår by, vem
vet?
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Sundom - en by som växer
Text: GUNILLA STÅHL

Befolkningsutveckling

Bostäder och fritidshus

byggboomen i Sundom
allt fler som bor och är skrivna
Denvar stora
Vihärbliri byn.
mellan 1971-1980. Under de
Under de 10 senaste åren,
2004-2013, har folkmängden i Sundom
ökat från 305 till 327 personer
(2013-12-31).
Luleå kommuns senaste befolkningsprognos för Sundom visar att under
kommande 5-årsperiod kommer folkmängden att ligga kvar på denna nivå,
327 personer.
Skulle man räkna med de som bor
året runt i t ex fritidsfastigheter, men
inte är mantalsskrivna här skulle
folkmängden i Sundom öka med ytterligare 10-15 personer.
Medelåldern var 41,8 år under år
2013 jämfört med 43,8 år 2008.

åren byggdes det hela 20 nya småhus,
denna utveckling har fortsatt om än inte
lika snabbt och under åren 1981-2012
byggdes 16 nya småhus här i byn.
Totalt finns idag 120 småhus i
Sundom. Då är centrala byn och
ytterområden som Timmerviken, Laduviken och Gussön inräknade. Det vill
säga det som officiellt kallas Sundom
småort och Sundom landsbygd.
Dessutom fanns i Sundom 104
fritidshus vid senaste årsskiftet och en
del av dem nyttjas idag som bostäder
året runt.
Källa: Luleå kommuns hemsida och
befolkningsstatistik som redovisas där.

Sundoms största ek?
Text och foto: LENA SUNDVALL

Gunhild Engelmark fick i början på 70talet en ekplanta i gåva av Erik Kivijärvi.
(Erik var på den tiden ordförande i
Norrbottens Hushållningssällskap).
Ekplantan planterades nära huset
och i norrläge. Denna placering har
kanske påverkat denna vackra, stora
ek? .............
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Aktuellt från Sundoms Byautvecklingsgrupp
Som ny ordförande i byautvecklingsgruppen har Maria suttit och funderat lite på
byautvecklingsgruppens arbete här i Sundom... Ja, vad gör man egentligen i byautvecklingsgruppen, och vad ser vi framöver?
Text: MARIA NORDGREN

har i ärlighetens namn varit en
Våren
aning förvirrad. Gunilla Ståhl, som
varit ordförande i tiotalet år, hade klivit
av, och jag hade nog aldrig riktigt
funderat på vad det innebär att vara
ordförande när jag tackade ja. Vad gör
egentligen Luleå Byaforum, vilka sitter i
Landsbygdskommittén, och vad är
”mittbyarna”? Jag har fått lära mig!
Luleå Byaforum är ett kommunövergripande byanätverk och Landsbygdskommittén är ett politiskt nätverk
för landsbygdsfrågor där dialog med
Luleå Byaforum, byautvecklingsgrupper och landsbygdsföretagen ska
prioriteras. Det ni! Och ”mittbyarna”
kallas numera ibland de byar som
liksom ligger mitt emellan Luleå och
Råneå, som t ex Sundom, Persön och
Smedsbyn........................................
Nu är det höst, senhöst. Mycket
spännande är på gång, och det kanske
allra mest spännande händer precis nu –
det grävs för bredband via fiber i
Sundom. Sällan har väl så många grävt
så mycket samtidigt! Nu hoppas vi bara
att tidplanen håller så det är klart till jul.
Tyvärr fick inte alla bybor fiber den här
gången, vilket betyder att byautvecklingsgruppen
kommer
att
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fortsätta jobba för att fler Sundomsbor
ska få tillgång till goda digitala
kommunikationer. Det står också i
Luleås översiktsplan att kommunen ska
arbeta för att alla kommunmedborgare
ska ha bredband till år 2020.
Något som troligen kommer att bli
spännande framöver är de utvecklingsplaner som ska göras i kommunen, till
exempel för Råneå och för Persön med
kringliggande byar. Vi kommer att delta
i det arbetet eftersom gott serviceutbud
och bra skolor i Persön och Råneå är
mycket viktigt även för oss i Sundom.
I det ingår också exempelvis att driva på
för bra vägar, belysning och skolskjutsar. Luleå kommun strävar efter att
öka med 10 000 nya innevånare. För att
lyckas med det måste man se till att det
också fortsätter vara attraktivt att bo i
byar och på landsbygd.
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Snart är det vinter, sedan kommer
julen och snart är det vår igen. Byautvecklingsgruppen fortsätter sitt arbete och jag tror att jag sakta håller på att
bli lite varm i kläderna. Som tur är finns
Gunilla kvar i gänget, liksom alla de
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andra kloka människorna i gruppen och så förstås alla bybor!
Vill ni veta mer eller har idéer, hör
gärna av er! Ni når mig på telefon
070-675 44 36

Julkorsord
Ett litet julkorsod inför stundande helger. Rätt lösning läggs ut på hemsidan den 13 dec.
Lycka till!

6

B

y

a

b

l

a

s

k

a

n

n

r

2

-

n

o

v

e

m

b

e

r

2

0

1

4

Tysklandsbesök
I förra numret av Byablaskan berättade vi om hur ett möte vid Resagrundet för 15 år
sedan med ett tyskt par, fick en fortsättning förra sommaren. Då körde en
tyskregistrerad husbil in på vår tomt och det blev ett kärt återseende. För att avsluta
denna historia tänkte vi bara kort berätta om den resa vi gjorde denna sommar till paret
Gerhard och Annemarie Brandl i Scherling, Tyskland.
Text och foto: MARIA & JÖRGEN JONSSON

av juni träffade vi åter våra
I slutet
tyska vänner men denna gång i deras
hemstad Schierling nära Regensburg i
Bayern, södra Tyskland. Vi flög till
Munchen där vi blev upphämtade av
Gerhard och Annemarie med stora
famnen. Efter en timmes bilresa var vi
framme i Schierling. Schierling är en
liten ort på ca 7000 invånare och den
närmast större staden är Regensburg
med sina 134 000 invånare.
Nu väntade 4 intensiva dagar där vi
både fick lära känna omgivningarna och
träffa parets övriga familj. Paret bodde i
en trevlig villa i ett lika trevligt
villakvarter i Schierling. Alla hus och
tomter i omgivningen var väldigt
omskötta. Vi slogs ofta av hur städat och
välordnat det var överallt kring villor
och på gator och torg.

Jörgen framför Brandls hus sett från
framsidan.
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Baksidan av huset.

Baksidan av huset.

En del av den fina välskötta trädgården
med damm och omkringliggande växter.

Regensburg är en av Tysklands äldsta
städer med sin 2000- åriga historia där
delar av staden finns med på UNESCO:s
världsarvslista. Att promenera runt i
gamla stan i Regensburg var som att
förflytta sig till medeltiden med
undantag från den rena miljön.
Rensopade kullerstensgator, smala
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gränder med små pittoreska butiker,
mycket väl bevarad arkitektur, väldigt
likt gamla stan i Stockholm. På en av
väggarna tornade en handmålad bild av
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kolbädd med surkål, bröd och självklart
dricker man öl till. Historiens vingslag
gjorde sig påminda. Vi kunde inte sluta
faschineras
över
dessa
anrika
imponerande byggnader. Vi besökte
även den storslagna St Peter's
katedralen med anor från 700-talet. Helt

Handmålad bild av David och Goliat på en
vägg i gamla stan, Regensburg.

David och Goliat upp sig, nyligen
renoverad. Vi passerade Tysklands
äldsta restaurang "Historische Würstküche", ett Historiskt korvkök sedan år
1135!!! Där serveras korv grillad över

Historische Würstküche

St Peter's katedralen

galet vilket konstverk av gotisk
arkitektur och resten av den här
byablaskan skulle kunna innehålla bilder
bara från den katedralen men det ska vi
inte betunga er med. Vi går vidare till
nästa historiska byggnad.
I orten Kelheim, nära Regensburg
ligger ett otroligt monument, en
minnesbyggnad över befrielsekriget
mot Napoleon 1813-1815. Byggnaden
med
namnet
"Befreiungshalle
Kelheim" stod klar 1863 och består av
ett gigantiskt rum som minnesmärke
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över vinsten mot Napoleon. Utsidan av
byggnaden är smyckad med 18 statyer

Befreiungshalle i Kelheim

efter väggarna som både symboliserar
18 germanska stammar men även
tidpunkten för slaget vid Lützen då
Napoleon förlorade (18 okt 1813). På
bilden ovan syns statyerna på utsidan av
byggnaden på var sin pelare. Byggnaden
är strategiskt placerad högst upp på ett
berg och syns på flera mils håll. Insidan
är ett enda stort kolossalt rum som
pryds av 34 frihetsgudinnor av vitt
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Carrara marmor med fri takhöjd, se
bilden längst ned på sidan. Inuti
byggnaden finns en spiraltrappa som
med 165 steg som tog oss upp på toppen
med en utsiktsramp där en vidunderlig
utsikt väntade.
Eftersom det var en het
sommardag kändes det helt
rätt att ta en turbåt ut på
Donau och besöka Weltenburger Kloster med världens
äldsta bryggeri från år 1050.
Bara tanken av att ett kloster
inhyser ett världskänt ölbryggeri var lite annorlunda.
Lite kuriosa var att
Donau svämmar över varje
år och det handlar om flera
meters höjdskillnad. De gör markeringar på bergshällar eller stenväggar vid
de högsta nivåerna. Väl framme vid
klostret kunde man se på klosterväggen
markeringar från olika år, se bild högst
upp på nästa sida, där det översta
märket från 1999 visar den högsta nivån
i nutid, 1.5 meter ovanför våra huvuden
och ändå står vi flera meter över
vattennivån. Dagen innan vi åkte denna
båttur fick de ställa in p.g.a. för lågt
vattenstånd i Donau.

Det kolossalt stora rummet i Befreiungshalle med de 34 frihetsgudinnorna som välkomnar besökare.
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och annat kött, tillbehör och
lokalproducerat öl. Bara runt Regensburg med omnejd fanns ett tiotal bryggerier.
Till avdelningen kuriosa får nog
även den lilla mopedbilen kategoriseras, som syntes lite här och var. Det
visade sig vara ett företag som hade
specialiserat sig på att åka runt och
hjälpa till med faderskapstester. Vi
fördjupade oss inte mer i orsaken till att

Klostervägg vid Weltenburger Kloster
där vattennivån markerats vid olika år av
översvämningar.

Företag som körde runt och gjorde faderskapstest. Märklig värld vi lever i!

Vy över Donau framme vid klostret.

Medan vi var i Tyskland fyllde en av
döttrarna år och vi blev hembjuden till
dotterns hem med familj på grillfest
med närmaste släkten. Vi hade en
väldigt trevlig kväll bland grillade korvar

en sådan affärsidé fungerar utan
konstaterar bara att mycket är lika oss
länder emellan men inte allt.
Det är alltid lika roligt att ta del av
andra länders matkultur och traditioner.
Vi blev bjuden på många goda
specialiteter. Det var Fingernudel mit
Saurkraut,
Schweinenbraten
mit
Knödel, Weizwurst mit Bretzel und
Weizbier. Det sistnämnda en Bayersk
specialitet (Vit korv med kringla och
veteöl). Potatis- och mjölmat, korv,
bröd och surkål var vanligt
förekommande i olika kombinationer
både i husmans-kost och som
delikatesser. Se bilder på nästa sida.
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Eftersom vi var i
ölets förlovade land
blev det provsmakning av många ädla
sorter. Jörgen kan rekommendera
Weltenburger Klosterbier BarockDunkel medan Maria, som inte gärna
dricker öl, förälskade sig i Radler, lika
delar öl och citronläsk. Legenden säger
att Radler uppfanns i Bayern tidigt
1900-tal, när en grupp törstiga cyklister
stannade vid en bar. De hotade
barägaren eftersom hans öl började ta
slut. Av rädsla för att få stryk blandade
den stackars barägaren öl med första
bästa dryck han hittade för att ge
gästerna och det råkade bli läsk. Radler
betyder "Cyklist" på tyska. Nu vet ni
Sundoms äldsta har gått bort
Text: LENA SUNDVALL Foto: OKÄND

Elise Östling avled den 14 augusti.
Hon begravdes den 12 september,
den dag hon skulle ha fyllt 100 år.
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det! Självklart hann vi med en stor
växtmarknad där underbara växter
såldes av alla slag. Maria hade gärna fyllt
hela flygplanet men fick nöja sig med en
basilika på stam. Den överlevde
sommaren men inte mer.
Sist men inte minst några ord om
deras folkdräkter. De används ännu vid
högtider och de säljs via särskilda
butiker. Även ungdomar köper dem
idag ofta i modernare snitt. Annemarie visade sin egen
som hon själv sytt.
Ett helt otroligt
hantverk in i minsta
detalj, där t.o.m.
spetsen med alla
veck var handsydda.
Detta var ett lite
smakprov på vår
resa till vännerna i
Tyskland och deras
gästfrihet.
Auf Wiedersehen!
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Kuriren för mer än 100 år sedan
Hur man behandlar sina
fattighjon i Sundom
Då en person från
Gammelstad härom dagen
reste förbi Sundom, kom han
af en händelse att besöka i
sistnämnda by boende f.d.
grosshandlare. Just som
Gammelstadsbon klef in
möttes han af en sällsam syn.
Grossören war som bäst i färd
med att hälla innehållet af ett
ämbar iskallt vatten öfver en
hos honom af fattigvården
inackorderad 70 år gammal
gumma, som ingalunda befann
sig i baddräkt. Orsaken till
den mindre lämpliga
begjutningen är förmodligen
tillfinnandes i någon hämnd
eller straffsjuka. Emmelertid
skrek gumman af alla krafter

och grosshandlaren svor.
Tilltaget har väckt allmän
harm inom byn, och man
fordrar ej utan fog, att gumma
flyttas till en hyggligare
försörjare - synnerligast som
full ersättning för dennas vård
lämnas af fattigvårdsstyrelsen.
Från Norrbottens-Kuriren 1 aug 1998

Motorbåtsförbindelse
Motorbåtsförbindelse kommer
under instundande sommar att
anordnas mellan Luleå och
norra Brändön fyra gånger i
veckan och med Sundom två
gånger i veckan. Motorbåten
Maggi är den som skall
upparbeta denna trade.
Från Norrbottens-Kuriren 19 april 2014
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Hänt i byn
Fågelskådning
Text: JAN-AXEL SUNDIN

Under många år har vi här i Sundom träffats en tidig vårmorgon för att titta på
det fantastiska fågellivet vi har i byn. Så även i år. Den 1 maj var vi ett tjugotal
personer som inte bara tittade på fåglar utan även var med i en tävling om
fågelläten. Lars Brännströms lag blev i det fina vädret ”Mästare i fågelläten”! Här
är en bild på en pärluggla som häckade vid Gabbgården.

Fina insatser av sommarjobbande ungdomar
Text och foto: ROLF HÖGLUND

Även i år har byns föreningar fått hjälp
av ett gäng sommarjobbande ungdomar från Sundom och grannbyarna.
I somras grovstädade ungdomarna
hela bygdegården, från golv till tak. De
tog bort all sly och ogräs vid
lekplatsen, röjde och klippte gräs runt
hela bygdegården, nere vid hamnen
och vid badplatsen samt inte minst
rensade ogräs i labyrinten. Under de
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tre veckor som vi hade hjälp av
ungdomarna hann de även med att
skrapa och borsta bygdegårdens
fasader samt att måla om nästan hela
fastigheten.
På bilden som togs ungdomarnas sista
arbetsdag här i Sundom syns från
vänster: Emma från Sundom, Julia
från Börjelslandet, Emma från Persön,
Jonas från Börjelslandet och arbets-
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ledaren Josefin från Rutvik.
På arbetsställningen, med målarpenslar i högsta hugg, står Linda från
Smedsbyn och Mattias från Börjelslandet.
Ett stort tack till alla ungdomar för fina
arbetsinsatser!

Våffelfest i hamnen
Text och foto: GUDRUN MÅNBRO

Våffelfesten nere i båthamnen hölls i
år söndag den 13 juli. Under stekande
sol stod Elvi Larsson, Laila Östling,
Lena Sundvall och Sonja Sandman
och gräddade massor med våfflor till
den otroligt stora uppslutningen av
gäster. Det blev en mycket uppskattad
eftermiddag!

Surströmmingsfest
Text och foto: GUDRUN MÅNBRO

Hembygdsföreningens surströmmingsfest gick av stapeln den 18
september. Där var 34 glada, hungriga
medlemmar som till surströmmingen
åt bland annat ekologisk mandelpotatis från Gussögården. Tack för

det Minna och Fredrik! Efterrätten
bestod av tre härliga tårtor som Laila
Östling, Linnea Rönnbäck och IngaBritt Nilsson bakat.
Se bilder nästa sida.
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Antikrundan
Text och foto: LENA SUNDVALL

Så här trevligt har vi det när vi på
tisdagar träffas för promenader eller
andra utflykter.
Alla daglediga är välkomna att vara
med!

Radioaktiv
Text och foto: MATS FRÖLANDER

Den 5 juni genomfördes radioaktiv i
Sundom med 25 deltagare. Vi
promenerade runt Lakavikarna och
sedan bjöds det på kaffe/te med
smörgås och ett lotteri.

15

Torsdagscafé med Åsa
Ivarsdotter
Text och foto: GUDRUN MÅNBRO

Komikern Åsa Ivarsdotter med
pianisten Emil gästspelade i Sundoms
bygdegård där de uppträdde på
torsdagscaféet den 2 oktober.
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Det blev många glada skratt under
föreställningen! Margareta Johansson
och Marianne Johansson fick beröm
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för det goda fikat och vi alla som var där
lät oss väl smaka.

Gympa i bygdegården
Text: MARIA JONSSON

Det är roligt att det fanns ett så pass
stort intresse för att fortsätta gympan i
byn denna termin. Vi kör motionsgympa söndagar 19-20.00 och är 19 anmälda deltagare från både Sundom
och Börjelslandet. Vi kommer att fortsätta efter jul och börjar om söndag 11
jan fram till 26 april.
Vilken typ av gympa kör vi då?
Kanske inte riktigt så
avancerat som bilden här
till höger. Vi kör det som i
gympaspråk kallas "Medelgympa" där graderingen är
lätt,
medel,
intensiv.
Medelgympa passar dig
som vill ha lite mer krävande styrka och kondition.
Programmet
innehåller

uppvärmning, styrka, rörlighet, kondition, nedvarvning och stretch och
håller en någorlunda hög intensitet.
Du blir rejält svettig men programmet
är inte så konditionskrävande som ett
intensivpass. Varje deltagare styr själv
hur hårt hen vill köra och jag försöker
visa på både lättare och tuffare
rörelser.
Vi har kul ihop så häng
med nästa termin. Hör av dig
om du har några frågor. Du
når mig på:
070-349 00 89 eller
maria.sundom@gmail.com

Välkommen!
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Musikquizz med Qvinnokören Lapponica
Text och foto: MARIA JONSSON

En onsdagkväll den 15
oktober
ordnade
Sundoms Hembygdsförening en musiktävling med Qvinnokören Lapponica i
Sundoms Bygdegård.
Ett 30-tal sångare från
kören deltog under
ledning
av
Irene
Perdahl. Totalt kom ett
50-tal besökare från byn
och närområdena för
att tävla och lyssna.
Tävlingen bestod av ett melodikryss med 9 frågor om allt ifrån
kompositörers och artisters namn till
geografiska områden med koppling till
sången. Efter varje fråga sjöng kören
svaret. Trots vissheten om att ett pris

av okänt slag hägrade sjöd det av
samarbete tvärs över borden.
När musikkrysset var över bjöd
kören på ett makalöst fika av sällan
skådat slag. Alla fikade och hade trevligt
medan vinnarna korades. 1:a pris gick
till en för mig okänd person, medan
Tomas och Margaretha Johansson från
Sundom, knep både 2:a och 3:e pris och
fick varsin egenproducerad kokbok
från kören.
Efter prisutdelningen bjöd kören på
ytterligare ett 10-tal sånger från bl.a.
ABBA, Beatles, Ted Gärdestad m.fl.
Det var ett trevligt initiativ en helt vanlig
vardagkväll och vi får hoppas vi får
chans att höra fler musikarrangmang i
byn framöver.
Tack Sundoms Hembygdsförening för
ett trevligt arrangemang.
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Anslaget

Förarbevisutbildning för
snöskoter vintern 2014/2015
Informationskväll måndag 1 dec kl.
18.30 i Sundoms bygdegård
Om intresse finns så har vi för avsikt
att hålla i en förarbevisutbildning
under jullovet 2014/15 med
praktikdag i februari/mars och
examen i början på mars.
För att få ett förarbevis för snöskoter krävs att du har: ..........

• Fyllt 16 år före praktikdagen
• Du skall delta i informationsträffen
och kunna legitimera dig med en
godkänd legitimation (bank, post
eller mamma, pappa) vid inskrivningsträffen i december.
Anmäl ditt intresse före den
31 november till Mats Frölander
070-396 49 97

Adventsgröt i Bygdegården
Söndag den 14 december kl. 13.00
Risgrynsgröt, skinksmörgås samt kaffe och kaka. Se annonser på byns
anslagstavlor.
Välkommen önskar Sundoms IF
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Nyinflyttade
Byablaskan hälsar nyinflyttade
välkomna till Sundom. Vi hoppas ni
ska trivas här!
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Nästa nummer kommer ut
under april-maj 2015.
Manusstopp: 24 mars 2015.

Utgivare

Sundoms Byautvecklingsgrupp

Stefan Rönnbäck
Sundomsvägen 826

Ansvarig utgivare

Mikael Larsson
Sundomsvägen 391

Redaktion

Maria Nordgren 070-675 44 36
Annelie Johansson
Maria Jonsson
Mona-Lisa Nilsson
Gunilla Ståhl

Prenumerationsansvarig

Nyfödda
En pojke
Den 22 mars blev Pontus
storebror och vi fick vårt
kärleksbarn ELIAS.
Han föddes kl 23:47,
var 52 cm lång och vägde
3035 g. Så underbart!
Urban Lindgren och Åsa
Åström, Timmerviken.

En pojke

Jörgen Jonsson,
072-745 18 95
jorgen@sundom.se

Tryck

Kopieringsservice i Luleå AB

Prenumeration

75 kr/år (2 nr/år)

(gratis för bofasta i Sundom)

Annonsering
Helsida
Halvsida
Kvartssida

800 kr
400 kr
200 kr

E-post: Skicka bidrag till
byablaskan@sundom.se

Läs Byablaskan på nätet
Välkommen vår älskade
Viggo! Den 8 augusti
föddes Maximus &
Miltons lillebror. Han
vägde 3745 g & var 51 cm
lång. Lyckliga & stolta
föräldrar är Sandra & Jens
Johansson.

www.sundom.se

Bokning av Sundoms
Bygdegård
Nilseric Larsson. 0920-747 55,
bygdegården@sundom

19

