SUNNÅS-LOKALEN 100 ÅR
Den som struntar i trafikreglerna kan på den sk.
”Sunnåsrakan” med mycket hög hastighet mer eller
mindre omedvetet passera den på älvbrinken vackert belägna byn Sunnås. Här finns en unik byggnad
och ett mycket livaktigt byalag.

föreningar eller organisationer inom arbetarrörelsen.
Även de frireligiösa församlingarna var mycket aktiva vid den här tiden.
Erika Engvall i Sunnås sålde den 8 november 1903
en tomtplats om 841 kvadratmeter för 70 kronor
till Sunnås Blåbandsförenings Byggnadsförening ”
… eller dess rätte innehafvare att everderligen ega
och områda.” som det står i köpebrefet. Lagfarten
beviljades, med fastighetsnamnet Fridhem N:r 2, den
6 september 1906 av Indals Tingslags Häradsrätt på
Tingstället i Byn (Liden).

De sista Blåbanddisterna i Sunnås och
tidigare jordbrukarna, bröderna Sam
Dahlström, Sundsvall (till vänster), och
Sören Dahlström, Österro, vilka 1997
skänkte ”lokalen” till Sunnås Byalag

Lördagen den 28 juni 2003 arrangerades en hemvändardag med anledning av 100-års jubiléet av ”lokalen”. Mycket folk hade anslutit på eftermiddagen,
solen sken, musikanterna avlöste varandra och på
kvällen bjöds på trerättersmiddag för ett 70-tal gäster.
Som på så många platser i Sverige bildades, omkring
sekelskiftet 1800/1900-talet, ideella föreningar av
olika slag. Ofta var det nykterhetsföreningar, skytte-

Interiör av Sunnås lokalen med tavla
målad av Handlanden i Sunnås Lars Åslin.
Genom en tragisk olyckshändelse omkom
Lars Åslin utanför sin affär år 1962.

Ur protokollet den 1 februari 1903 vid Sunnås Blåbandsförening N:r 908 citerar vi:
Föreningen tillsatte en kommitté som skall ordna
om lokalens byggande. Till denna kommitté valdes
6 sty. dessa voro E.O. Engvall, J.R. Åslin, A.N. Bykvist, F.W.Dalström, J. Mattsson och N.O. Bergkvist.
Till Byggnadsföreningens ordförande valdes Anders
Niklas Bykvist, som blev morfar, till en av dagens
eldsjälar, Jan-Olov Backlund.
Sunnås- lokalen idag.
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betydande insatser
gjorts för att rusta upp
”lokalen”. Ett av de
prioriterade framtida
projekten är att installera vattenklosett i ”lokalen”. Sensationellt sett
är det nämligen år 2003
ett tresätes ”utedass”
som gäller vid Sunnås
lokalen!!! Men när tidens moderniteter nått
”lokalen” så var ändå
rädd om det unika
”hemlighuset”!

Sunnås Byalags Styrelse 2003.
Bakre raden (från vänster): Catharina Backlund, Arne Lindahl,
Gretel Blusi, Karin Jonsson, Siv Åsen. Främre raden (fr. vä.): Gun
Backlund och Pia Pettersson. Saknas på bilden:
Marie Bergqvist och Maria Eriksson.

”Lokalen” blev byggd och gav mången glädje under
decennier. Den 1 juni 1997 bildades, efter en un
dersökning bland de 24 fastigheterna i Sunnås by,
en förening med namnet Sunnås Byalag. Önskelistan på åtgärder var lång. Till ordförande valdes Gun
Backlund. I augusti samma år meddelades att bröderna Sören och Sam Dahlström, de två kvarvarande
Blåbanddisterna, hade som gåva överlämnat ”lokalen” till Sunnås Byalag. Under de gångna åren har

Albert Eriksson med familj i
Sunnås tidigt 1900-tal. Det
något suddiga barnet längst
till höger är Elna Rodin, nu
boende i Timrå, som ”vänt
hem” dagen till ära.
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Text och foto:
Arne Johansson

Sunnås äldsta
person är Elin
Ekman, som fyller
101 år i år, och är
t.o.m. något äldre
än Sunnås-lokalen!
Här en snart fyra år
gammal bild med
Sunnås då äldsta
och yngsta
bymedlemmar. Ida
Backlund är endast
10 månader. Elin
Ekmans hälsa ville
sig inte riktigt på
jubileumsdagen så
ett besök i Sunnås-lokalen får anstå till ett
senare tillfälle. Foto: privat.

Eldsjälen Jan-Olov
Backlund avslöjar
”hemligheten”.
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