Delägarlaget Larsmo bys samfällda områden
Årsberättelse 2021
År 2021 var delägarlagets 13:te verksamhetsår som sammanslagen organisation.
Sedan årsmötet 2021 har följande styrelse verkat:
Ordinarie:
Göran Sundquist, ordf.
Anders Östman
Ronny Öhman
Patrik Slussnäs
Boris Bäck
Thomas Käldström
Rune Käldström

pers. suppleant
Patrik Käldström
Anders Nyman
Tom Häggkvist
Lisa Rudbacka
Sven-Erik Sjölund
Lars-Johan Stens
Roland Sundquist

Verksamhetsgranskare har varit Siv Rönnbacka och Kenneth Sundvik. Deras ersättare
har varit Andreas Rönnqvist (Rönnbacka) och Niklas Slussnäs (Sundvik)
Riitta Niemelä och Evelina Björkskog (från oktober) vid Norlic Oy Ab har varit kassörer
och bokförare för delägarlagets ekonomi. Birthe Wistbacka har verkat som sekreterare.
Verksamheten 2021:
Styrelsen har sammanträtt till 8 protokollförda möten.
paragrafer.

Besluten har antecknats i 63

Årsmötet hölls p.g.a pågående Corona-pandemi först den 11 augusti 2021 på Bjärgas.
37 personer deltog.
Årsstämmans beslut:
På årsstämman behandlades och beslöts om stadgeenliga årsmötesärenden. Man beslöt
även om försäljning av tillandningsmark och försäljning av ett vägområde. Ytterligare
fastslogs priser på delägarlagets olika markområden samt fiskereglerna för år 2022 Man
beslöt dessutom att dela ut 100.000 € av överskottet från år 2020 till mantalsägarna.
Styrelsens verksamhet:
Delägarlaget har understött tre organisationer under året. Larsmo Martha förening erhöll
500 €, Skärgårdsrådet r.f. 1200 € och Larsmo – Pedersöre 4H förening 300 € för sina
verksamheter.
Kommunens muddringsärenden sköts av NTM-centralen i Södra Österbotten.
18 muddringsärenden har tillkännagivits delägarlaget via NTM-centralen under året.
Delägarlagets har givit 4 skriftliga medgivande om åtgärdstillstånd till kommunens miljöoch byggnadsnämnd. Ett utlåtande om Nyttjande- och vårdplanen för Norra KustÖsterbottens fiskeriområde har givits.
Delägarlaget besvärade sig i december till jorddomstolen mot ett beslut om pris för
tillandningsmark (0,7 € / m2) som LMV:s förrättningsingenjör tagit. I besväret hänvisades
till delägarlagets stämmobeslut från år 2021 om pris på dylik mark ( 3 € / m 2)
Delägarlagets hemsida (https://larsmosamfallighet.fi) lanserades i mars 2021. Fram till
december hade sidan haft i medeltal 193 unika besökare per månad. Högst var antalet
besökare i oktober (280 st).

Styrelsen undersökte sikyngelförekomsten i Idviken på västra Hälsningön i juni. Resultatet
av yngelnotningarna, vilka gav bl.a nykläckta sikyngel i håven, stöder delägarlagets tagna
beslut om fredning av lekplatsen i området på hösten.
Under året har delägarlaget beviljat fortsatt undantag för tidpunkten för ryssjefiske för
kommersiella fiskare. Ryssjefiske under tiden 16.6 – 31.7 är dock förbjudet.
Siken fredades på delägarlagets vattenområden under lektiden (20.10 – 5.11)
Följande fiskeregler och pris gällde år 2021
Mantalsägare och Larsmobor:
Övriga:
Kommersiella fiskare:

15 € (max 8 nät (240 m) + 1 ryssja (a´15 €) Fiske hela året
30 € (fiske med 3 nät, 1 katsa och 1 kastspö. Fiske juni –augusti
100 € (+100 € / sik-/lax-/ström.fälla; 10 €/ryssja; 50 € för > 8 st nät

Trollingkort:
Dagskort:

30 € (max 6 st spön)
5 € (spöfiske)

Regler för redskap:
Ryssjor
ihavet:
i Larsmosjön:
Sik/laxfällor
Nät i Larsmosjön
Mantalsägare och Larsmobor:
Villabor i Larsmo:
Kommersiell fiskare:

max 10 st ryssjor/fiskare under tiden 1.8 – 15.6
max 7 st ryssjor/fiskare under tiden 15.9 – 15.5
årliga regler för sik/laxfällor bestäms av Larsmo bys fiskargille r.f
max 8 nät (240 m) (hela året)
3 st nät (juni – augusti)
25 st dubbelnät (under tiden 15.9 – 15.5)
10 st dubbelnät
(under tiden 15.6 – 15.9)

Begränsad maskstorlek vid gösfiske i Larsmosjön: Minst 55 mm (knutavstånd)
Gösens minimimått 42 cm. För kommersiella fiskare i havet är gösens minimimått 40 cm.
Begränsad maskstorlek vid sikfiske. Minst 33 mm (knutavstånd).
Sikens mimimimått 25 cm. Trålning förbjuden
I övrigt hänvisas till delägarlagets bokslut för år 2021, samt till statistiken över lösta
fiskekort och fångad fisk 2021.

Larsmo den 8 februari 2022
Birthe Wistbacka
Birthe Wistbacka, sekreterare

