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Under året har mycket hänt som kommer att påverka framtiden i Sörfjärden. 
  
• Festplatsen har sålts till en privatperson, som avser att bygga bostäder inom 

området. Information har skett till boende i Sörfjärden om tankegångarna. 
• Rosa Huset är till salu? 
• VA är på gång igen enligt VA –nämndens tidigare beslut. Men hur vet vi inte. 
• Kommunen har under året behandlat en detaljplan för byggande av restaurang, 

gästhamn, bostäder och mackanläggning i Klasviken. Arbetena på plats har börjat. 
• Camping finns ännu inte, men husbilsuppställning är möjlig på Golfbanan. Det är 

bra!  
 
En spännande framtid för Sörfjärden med dess åretruntboende och sommargäster. 
 
Ovanstående är bara konstateranden och hör egentligen inte till intresseföreningens 
verksamhetsberättelse, men att påtala behovet hör till föreningens verksamhetsområde 
och det bör framgå av verksamhetsberättelsen. 
 
Städdagen 7:e i 7:e klockan sjutton genomfördes med varierande deltagande. 
Storstranden ett fåtal städare. Notvarpet godkänt. Varpsand behöver fler städare och 
ett borttagande av tall och övrig sly. Något för föreningen att ta tag i. 
 
Grillkvällen, vid ”Klockar Jante”, bedömer styrelsen har kommit för att stanna. Den 
är en hyllning till vår strand och det är en njutning för oss, som väljer att vara med. 
Det är många nya yngre semesterfirare och boende i Sörfjärden, som behöver träffas 
och lära känna varandra. Allt för att skapa ett vänligt och trivsamt klimat i 
”paradiset”.  
I år gästades grillkvällen av Mirjam och Evan Berjlund, som hjälpte oss med egen 
underhållning i form av allsång. Återigen en fin kväll vid ”Klockar Jante”. 
 
Under några dagar i juli och augusti ordnades ”Kul i Juli” för ungdomar i åldern 4-15 
år. Ett arrangemang för att skapa gemenskap och tillhörighet hos ungdomar i 
Sörfjärden. Många ungdomar deltog vid tre tillfällen. Ett arrangemang som kommer 
att genomföras även kommande sommar. Vi tror att arrangemanget är viktigt då allt 
fler barn är här kortare tid och då behöver hjälp för att hitta kamrater. 
Med en mycket fin midsommarafton och det traditionsenliga midsommarfirandet 
visade sig Sörfjärden från sin bästa sida. En strålande dag, hela dagen, med mycket 
stort deltagande vid stångens iordningställande och vid midsommardansen. Ett stort 
tack till musikerna, som ställer upp från år till år. Utan er blir det svårt att genomföra. 
Tack också till alla er, som kom, för utan er blir det absolut ingenting. 
 
Under året har styrelsen hållit fyra styrelsemöten, där det kommande årets 
arrangemang planerats. 
 



Intresseföreningen har även detta år hjälpt till med genomförandet av 
”Sommarsalongen”. ”Sommarsalongen” är en konstutställning där i första hand 
boende i Sörfjärden har möjlighet att ställa ut sitt skapande. 
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