
 
 
 

Sörfjärdens intresseförening  
 
Verksamhetsberättelse 2020-2021 
 
Styrelsen har under perioden haft två styrelsemöten varav ett på videolänk, samt fortlöpande 
mejlkontakt. På grund av rådande pandemi har verksamheten gått på sparlåga även under 
detta verksamhetsår. 
Föreningen har ca 100 medlemmar. 
Årsmötet 2020 hölls den 12 juli kl 10 utanför Kulturkapellet.  
 
Följande personer valdes till styrelse m.m: 
Ordförande: 
Inger Hasselberg, omval till 2021 
Kassör: 
Ulla-Britt Andersson, kvarstår till 2021  
Ledamöter: 
Ulrika Danielsson, vald till 2022 
Anders Paulsson, kvarstår till 2021 
Ingela Johansson, vald till 2022 
Suppleanter: 
Ann Torstensson, kvarstår till 2021 
Bengt Holmberg, vald till 2022 
Revisorer: 
Gunnar Myrberg, kvarstår till 2021 
Revisorssuppleant: 
Katarina Häger, kvarstår till 2021 
Valberedning 
Jonas Frykman, kvarstår till 2021 
Pelle Callermo, vald till 2022 
 

Hjärtstartare  
Hjärtstartaren finns på Brovägen 15, i Jan Siléns carport. Anders Paulsson har tillsett att 
hjärtstartaren finns och fungerar, att den syns på appen ”Rädda hjärtat” samt att SOS Alarm 
har den noterad i sitt register. Anders övervakar funktionen av hjärtstartaren regelbundet (4 
ggr per år) och ser till att allt är i sin ordning. Under vintern/våren har hjärtstartaren krånglat 
och därför lämnats på service.  
 

Strandstädning 2020 
Städning av stranden genomfördes 7/7. Alla badgäster inbjöds till att städa där de brukar bada. 
Uppslutningen var gles men flera städade andra tider. 
 

Grindloppis 2020 
Fredagen den 17/7 arrangerades Grindloppis i Sörfjärden. De som ville delta ställde ut ett bord 
vid sin grind med allehanda loppisfynd.  

Lådbilsrally 2020 
Lådbilsrallyt genomfördes lördag 25/7 trots att vädrets makter inte var nådiga.  
 

 



 
 
 

Midsommarfirande 2021 
Midsommarfirandet ställdes in även detta år på grund av förbud mot folksamlingar över 50 
personer.  
 

Föreningsmöten 
Vi har deltagit i två möten tillsammans med andra föreningar i Sörfjärden. På mötet 15 maj 
presenterade sig de olika föreningarna och man diskuterade gemensamma frågeställningar. En 
sammanställning av föreningarna finns som bilaga här. Under ett andra möte den 21 juni deltog 
flera representanter från Nordanstigs kommun och det blev en hel del diskussioner, bl.a. om 
toaletter på stranden, vem som ansvarar för att stranden sköts, bro över ån mellan piren och 
Klasberget, parkeringen i skogen och kommunens planer på mer exploatering norr om 
Klasviken.  

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 till Kulturkapellet 
Intresseföreningens styrelse beslutade i september 2020 att köpa ytterligare 10 andelar i 
Kulturkapellet Sörfjärden, totalt 5000 kronor, för att stödja den pågående renoveringen av 
byggnaden. 

Medlemsavgift 
Avgiften är 100 kr per hushåll och år. Betalning kan ske till plusgiro 129808-2 eller med Swish 
till 070 57 00 614. 
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Inger Hasselberg Ulla Britt Andersson  
 
 
 
Anders Paulsson Ulrika Danielsson 
 
 
 
Ingela Johansson Bengt Holmberg Ann Torstensson 
 


