
Pörtö-Bodö Delägarlag 

 

Verksamhetsberättelse för år 2019   
 

Årsstämma 11.5.2019 kl. 12.00 på Pörtö skola 

På årsstämman omvaldes styrelsen i sin helhet: Harro Pitkänen, Hans Jonasson, 
Annika Blomqvist. Till personliga suppleanter valdes i samma ordning: Markus 
Tallberg, Ingmar Bussman och Mona Kvickström 

 

På stämman godkändes förslaget till stadgeändringar som reviderats utgående 
från Regionförvaltningsverkets (AVI) beslut och motiveringar 8.11.2017. 
Förslaget hade funnits tillgängligt på Pro Pörtös hemsida och på skolan. 
Delägarna hade kunnat rekvirera förslaget. Stadgeändringen godkände med en 
korrigering. §11.12 ströks. Ingen tidningsannonsering görs, så val av tidning 
behövs inte. 
14.8.2019 meddelade regionalförvaltningsverket, att stadgarna har fastställts.  
 

Styrelsemöten 2019 

Under året har hållits 5 protokollförda styrelsemöten. 
 

11.5.2019  styrelsemöte på Pörtö i posthuset 
  6.3.2019   styrelsemöte hos Harro Pitkänen i Grankulla 

13.6.2019  styrelsebeslut i skriftlig ordning 

24.7.2019 styrelsemöte i skriftlig ordning 

  9.9.2019 styrelsemöte i skriftlig ordning 

 

 

Styrelsen befullmäktigade i enlighet med årsmötets beslut Markus Tallberg att 
representera Pörtö-Bodö Delägarlag vid Fiskeriområdets stämmor under 2019. 
 

Verksamhet 2019 

Styrelsen godkände ansökan från Jan Erik Wahlbergs dödsbo om tillstånd att 
anläggs en brygga på sin fastighet Bergmarka 638-450-1-307 (på Pörtös 
nordvästra strand mot Kajholmsfjärden). Harro Pitkänen anmälde jäv för sin egen 
del i detta ärende och deltog inte i förhandlingarna. 
 

Vid årsstämman fick Delägarlaget en begäran av Sven-Erik och Mats Lindström 
att uppdatera delägarlängden eftersom fastigheten Högbacka 638-450-1-413 
styckats så att en ny fastighet Hällviken 638-450-1-1 utbrutits.  
Styrelsen beslöt att på basen av. Erhållen utredning ändra delägarlängden så att 
fastigheten Högbacka 638-450-1-413 hädanefter har 160 enheter och fastigheten 
Hällviken 638-450-1-1 har 120 enheter (utgående från fastigheternas arealer, 
6,6810 hektar respektive 5,0465 hektar). 
 

Sibbo Energi sökte tillstånd att ersätta en luftledning, som går från Bodö till Lilla 
Bodö. Styrelsen gav sitt tillstånd till åtgärden. 
 



Vesa Kandell, som köpt två fastigheter på norra Bodö (638-450-1-4 och 638-450-
1-436), bad om tillstånd att få anlägga två stenpirer/vågbrytare genom att flytta 
strandstenar. Styrelsen beviljade samtycke till vågbrytarna. 
 

Styrelsen gav sitt samtycke till inlösning av tillandning vid fastighet 638-450-1-
312 Laxudden; Holger Blomqvist dödsbo. Pris 0,10€/m2 i enlighet med tidigare 
praxis.  
 

Investering av syrestenar och flödesregulator 

Styrelsen beslöt att investera i syrestenar och flödesregulator för utplanteringens 
förbättrande. Syrestenar från Arvo-Tec Oy och flödesregulator från Kytola 
Instruments.  
 

Utplantering av fisk 

Utplantering av havsöring har skett 3.5.2019 (654 st) och av skärgårdssik den 
16.10.2019 (19940 st)  
Ett stort tack riktas till Pörtö-Line Ab som ställt upp med både båt och manskap. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pörtö 20.3.2020 

Styrelsen för Pörtö-Bodö Delägarlag 


