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I vårnumret skrev vi här om en vinter vi sent ska glömma med rekord i
snömassor, kändes det som i alla fall.
Nu i början av november förvånas vi
över en av de mildaste höstarna i mannaminne. När detta skrivs regnar det
för fullt och inte en snöflinga så långt
ögat når. Även detta känns märkligt.
Vi står inför stora klimatförändringar.
Vi har ett lite tunnare nummer
denna gång p.g.a. lite material men inte
sämre för det. En del av innehållet
kretsar kring bygdegården. Såväl golv
som nyckel-och bokningsansvarig byts
ut. När du får tidningen i din hand
eller läser den på webben så är nog
golvet redan klart, vilket är fantastiskt
bra. Trägolvet lades in 1986 och har
nog en hel del historier att berätta. Det
har verkligen fått vara med om mycket
genom åren.
För er som kör genom byn finns en
uppmaning att hålla hastighetsbegränsningarna och se upp för en del kurvor
som visat sig leda till tråkiga incidenter.
Under ”Hänt i byn” handlar det om
vad årets feriejobbande ungdomar
arbetat med samt om sommarens våffel-, hamn- och surströmmingsfester
och som vanligt presenterar vi anslag
med annons och nyfödda.
Med önskan om trevlig läsning, en
tidig God Jul & ett Gott Nytt år. Vi
hörs till våren igen.
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Bygdegårdsnyckeln lämnas över...
Från och med årsskiftet är det Stefan Isaksson, boende i gamla Konsum mitt
emot bygdegården, som har ansvar för nycklar och bokning av Sundoms Bygdegård.
Text och foto: ROLF HÖGLUND

För 13 år sedan tog Nilseric
Larsson över ansvaret för
bygdegårdens nycklar från
Roger Andersson. Vid
kommande årsskifte lämnar
Nisse i sin tur över ansvaret
till grannen Stefan Isaksson.
Det gäller även att ta emot
och hålla reda på bokningar
av bygdegården. Då för 13
år sedan bokades bygdegården cirka 75 gånger per år. I
år är vi uppe i mer än 200
bokade aktiviteter.
Det är ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag att ansvara för bokningar och för
att lämna ut nycklar till alla
de som bokar bygdegården
för olika evenemang och
verksamheter. Vem kan vara bättre lämpad än Stefan Isaksson att ta över detta
uppdrag? Stefan är ju även ordförande i Sundoms IF och känner väl både
Sundoms föreningar och många bybor.
Vi tackar Nisse för en mycket fin arbetsinsats under åren och önskar honom
lycka till i framtiden! Enligt säkra uppgifter har Nisse i dagarna kvitterat ut ett nytt
pass hos polisen. Det blir antagligen många utlandsresor i framtiden nu när han
inte behöver vara tillgänglig som byns verkliga ”nyckelperson”!
Stort TACK Nisse och TACK Stefan för att du tar över från 1 januari!
Du når Stefan på telnr: 0920-745 94 eller 073-073 44 41
SUNDOMS BYGDEGÅRDSFÖRENING
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Nytt golv i Sundoms Bygdegård
Text och foto: ROLF HÖGLUND

1986 lades nuvarande trägolv in i Sundoms Bygdegård. Ett golv som upplevt
många fester, möten, gympa, barnspring mm men som nu har gjort sitt. När detta
skrivs har precis arbetet med inläggning av nytt golv i stora salen och hallen i
Sundoms Bygdegård tagit fart. Nytt underlag och en specialtillverkad matta läggs
ovanpå det gamla trägolvet. Ett antal bybor hjälper till och arbetet beräknas vara
klart kring den 9 nov. Golvet finansieras med hjälp av inkomster från sommarens
hamnfest och bidrag från byalaget.
Tack alla ni som ställer upp på er fritid och hjälper till! Här kommer några bilder
från Allhelgonahelgens arbete.
SUNDOMS BYGDEGÅRDSFÖRENING

Risto Pekkala och Patrik Johansson
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Johan Broberg

Göran Johansson
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Farliga kurvor och hög fart
Text: ANNELIE JOHANSSON

Alla trafikanter i Sundom borde tänka mer på trafiksäkerheten och bättre respektera hastighetsbegränsningarna 30 respektive 50 km samt ta hänsyn till att
vägen genom byn är smal och kurvig!
Vissa kurvor i byn är särskilt farliga. Flera incidenter har under det senaste året,
men även tidigare, inträffat i kurvan vid före detta EFS-huset. I vintras körde en
ung man i mycket hög fart av vägen och mejade ner Åsa Eskos och Johan Larssons skylt med deras husnummer på. Det här hände strax efter middagstid och
det var bara tur att ingen promenerade eller var på vägen.
Senare under våren jagade polisen en drogpåverkad yngling genom byn. Den jakten tog
stopp i ”EFS-kurvan”! Även denna gång var
det bara tur att ingen blev påkörd eller att någon körde på bilen som stod kvar i kurvan
under flera dagar. Vid ett tidigare tillfälle körde
en motorcykel av vägen och rakt ut på ängen.
Även denna avåkning på grund av för hög fart.
Ett annat farligt ställe är kurvan vid Inger
Lindström och Ensy Rutström. De som promenerar syns dåligt, blir skymda i kurvan.
Dessutom blir det trångt om två fordon möts
där. Alla bör tänka på att sänka hastigheten
kraftigt även här!
Även när man är på väg ut ur byn mot E4:an
på den sträcka som kallas ”Stranden” är det
alldeles för många som ökar hastigheten långt
innan man kommit till 70-skylten. Det är 50
km som gäller här och inget annat!

BYAUTVECKLINGSGRUPPEN
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Hänt i byn
Feriejobb i Sundoms Bygdegård
Text: ROLF HÖGLUND

Även i år hade vi hjälp av duktiga
sommarjobbande ungdomar. De
gjorde ett fantastiskt jobb i och omkring bygdegården under en och halv
vecka i början på juli!
Det var tio ungdomar
från Sundom och några
grannbyar som tillsammans med kommunens
handledare städade både
inom- och utomhus, skrapade och
målade golv i källaren, röjde sly och
städade lekparken samt planerade och
sådde in ny gräsmatta.
Ungdomarna var Axel Kangas och
Robin Wallin från Sundom, Jonas Bur-

man, Filip Tjäder och Fredrik Burman från Börjelslandet, Mattias
Kerttu och Julia Åström från Ängesbyn, Petter Zakari och Emelie
Johansson-Marklund från Altersund samt Suthida PhisNgarn från Persön. Arbetsledare för ungdomarna var Emilia Thomtén från Prästholm.
Flera bybor och föreningar
ställde upp och bjöd på sommarfika
under veckan. Som tack för fint
utfört arbete blev ungdomarna
bjudna på inträde och buffé under
hamnfesten.

Domaren: - Nu är det tredje gången ni blir åtalad för vårdslös
körning med bil. Ni blev ju uppmanad att hålla er borta från
vägarna.
Den åtalade: - Ja just det domaren! Ända sedan dess kör jag
bara på trottoaren.
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Våffelfest
Text och foto: GUDRUN MÅNBRO

Söndag 12 juli hade Sundoms Hembygdsförening sin sedvanliga våffelfest. Vi hade en otrolig tur med vädret.
Det klarnade upp just den dagen, så vi slog
rekord i antalet besökande.
Anna-Greta Nordgren, Laila Östling, Lena
Sundvall och Mona Henriksson gräddade våfflorna.
Det blev en mycket lyckad eftermiddag!
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Hamnfesten blev succé
Text: ANNELIE JOHANSSON

Sundoms hamnfest, som vi alltid brukar ha i juli,
valde vi i år att flytta till 8 augusti därför att man i
Luleå arrangerade Luleå Hamnfest den helg som
vi i Sundom brukar ha vår fest. Det visade sig inte
spela någon roll. Hamnfesten här i Sundom blev även i år en succé!
Som vanligt hade vi tur med vädret. Varmt och inget regn! Under kvällen stod
Trubadur Tony K för underhållningen med både dans– och ”rockigare” musik.
Det gjorde han mycket bra! Maten var tacobuffé, som vi hade beräknat för 130
ätande gäster och den hade en strykande åtgång. Dessutom kom det långt fler än
130 gäster, närmare 250 personer. När tacobuffén tog slut serverade vi hamburgare
istället och många lät sig väl smaka även av dessa.
Generösa företagare hade ställt upp med många fina vinster till lotteriet. Så
många att vi fick spara en del till kommande år. Det såldes hela 800 lotter under
kvällen! Stämningen var på topp och inte bara på kvällen utan hela helgen. Alla
föreningar ställde upp med att både bygga upp området, jobba under kvällen och
städa undan dagen efter. Samverkan är mycket bra!

Surströmmingsfest
Text: GUDRUN MÅNBRO Foto: BO JOHANSSON

Hembygdsföreningens höstupptakt började
med den sedvanliga surströmmingsfesten
fredagen den 25 september.
27 personer intog delikatessen (det fanns
även sill) som Anna-Greta Nordgren, Laila
Östling, Margareta Johansson och Sonja Sandman hade dukat fram.
Kvällen var mycket trivsam. Många historier
berättades och kvällen slutade med ett lotteri
där det låg 56 vinster och väntade på ägare.
Högsta vinsten, en fruktkorg, vanns av PerErik Östling.
Grattis Per-Erik!
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Nästa nummer kommer ut
under april-maj 2016

Bortskänkes
Mattrasor både
klippta och oklippta.
Yvonne Berg
076-146 45 41

Manusstopp 25 mars.

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

En flicka

Nyfödd

Den 12 april föddes Hjalmars lillasyster
Magda Inez LEA. De lyckliga föräldrarna är
Camilla Nilsson och Johan Broberg.

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
Läs Byablaskan på nätet:
www.sundom.se

Bokning av
Sundoms Bygdegård
Nilseric Larsson t.o.m. 31 dec 2016
0920-747 55
Stefan Isacsson fr.o.m 1 jan 2016
0920-745 94, 073-073 44 41
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