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Sörfjärdens intresseförening  
Verksamhetsberättelse 2018-19 
 
Styrelsen har haft tre möten samt fortlöpande mejl- och telefonkontakt under 
verksamhetsåret. 

Årsmötet 2018 hölls den 8 juli kl 10 i Kulturkapellet.  
 
Följande personer valdes till styrelse m.m: 
Ordförande: 
Ulrika Danielsson 
Kassör: 
Ulla-Britt Andersson  
Ledamöter: 
Anders Paulsson  
Camilla Fryckstedt  
Inger Hasselberg  
Suppleanter: 
Ellen Nathanson  
Bengt Holmberg 
Revisorer: 
Johan Hansing 
Lena Pääjärvi 
Revisorssuppleanter: 
Gunnar Myrberg 
Lisa Hasselberg  
Valberedning 
Jonas Frykman 
Pelle Callermo 
 

 
Informationsblad från föreningen 
Ett informationsblad delades ut i alla brevlådor veckan före midsommar, ett antal 
affischer sattes också upp. All information publicerades också på hemsidan. 

Dammutrivningar i Gnarpsån 
Intresseföreningen lämnade synpunkter på detta ärende inför förhandlingar i mark- och 
miljödomstolen. Vi deltog också i förhandlingarna och framförde vår oro för att 
grundvattennivån skulle påverkas och därmed vattentäkten för hela Sörfjärden. 
Information finns att läsa här  
http://sorfjarden.se/dammutrivning.html 

Hjärtstartare  
Ett demonstrationstillfälle genomfördes efter årsmötet med utmärkta insatser av 
Camilla Fryckstedt, Anders Paulsson och Karin Danielsson. Ett femtontal personer 
närvarade. 

Midsommarfirande 2018 
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Midsommarfirandet genomfördes enligt traditionerna. Dagen började kl 11 med att 
barn och vuxna tillsammans klädde midsommarstången, en fin och uppskattad 
tradition. Många glada människor möttes upp runt stången kl 15 och även denna 
sommar strömmade musikanter till och solen kom fram precis lagom till att dansen 
skulle börja. Åke ledde bärandet av stången och Magnus ledde tuppresandet av 
midsommarstången. Till sången ”I sommarens soliga dagar” bar barnen runt stången 
som sedan restes. Ulrika hälsade välkommen och presenterade styrelsen. Inger, 
Camilla och Ulrika hjälptes åt att leda sång och dans. Musikanterna önskade en egen 
danslåt till årets midsommarfirande och det blev ”Prästens lilla kråka”.  Styrelsen 
överraskade med att lägga till några nya danssteg till ”Faster Ingeborg”. 200 
godispåsar delas ut och bullar och saft gick åt i mängder. Enligt hörsägen var det ca 
400 personer som deltog vid firandet.  

Andelar i kulturkapellet  
Intresseföreningen av köpt 5 stycken andelar i kulturkapellet. 
 

Strandstädning 2018 
Städning av stranden genomfördes 7/7 men kl 15 eftersom många ville hinna se VM-
matchen Sverige- England. Alla badgäster inbjöds till att städa där de brukar bada. 
Stort tack till alla de tappra som ställde upp och städade Storstrand och närliggande 
vikar.  

Grindloppis 2018 
Onsdagen den 18 juli mellan 17.00-19.00 arrangerades Grindloppis i Sörfjärden. De 
som vill delta ställde ut ett bord vid sin grind med allahanda loppisfynd. Det såldes 
exempelvis: bord, hyllor, stolar, dammsugare, lampor, porslin, LP-skivor, 
serietidningar, påsk och jul-pynt, sylt, saft och fikabröd. Hela byn förvandlades till en 
loppisgata och vi fick besökare från Norrfjärden, Mellanfjärden, Horte och Gnarp och 
solen sken hela dagen. Stort tack till hela byn.  

Filmkväll i Ladan 
Måndagen den 23 juli bjöds byn barn mellan 6-12 år på filmkväll i Ladan. Barnen 
bjöds på popcorn. Det var ca 15 barn som kom. Tack till Lisa H och Ellen N som 
fixade denna aktivitet. Mycket uppskattat.  

Hemsida och Facebook 
Information läggs fortlöpande ut på vår hemsida www.sorfjarden.se 
Alla föreningar i Sörfjärden är välkomna att publicera sin information där. Vi 
informerar också i Facebook-gruppen Sörfjärden. 
Intresseföreningen har en mejladress: sorfjardens.intresseforening@gmail.com 

Bidrag 
Intresseföreningen ger bidrag i första hand till medlemmar som ordnar öppna 
aktiviteter. Ansökningar om bidrag ska komma in skriftligt till styrelsen. Under året 
har inga ansökningar kommit in. 

Medlemsavgift 
Avgiften är fortfarande 100 kr per hushåll och år. En nyhet är att betalning kan ske 
med Swish till 070 57 00 614. 
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Styrelsen 
 
Ulrika Danielsson Ulla Britt Andersson  
 
 
Inger Hasselberg Anders Paulsson 
 
 
Camilla Fryckstedt  
 
 
Bengt Holmberg Ellen Nathanson 


