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Staffan	  Karlander	  
Kultur	  och	  Fritid	  	  
Sotenäs	  kommun	  
	  
	  
	  
Behovet	  av	  cykelväg	  mellan	  Hovenäset	  och	  Kungshamn	  är	  stort	  och	  har	  
varit	  så	  under	  lång	  tid.	  Sommartid	  vistas	  ett	  mycket	  stort	  antal	  personer	  i	  
Hovenäset,	  Vägga,	  Rinnane,	  Johannesviks	  camping	  samt	  vid	  områdets	  ca	  
700	  båtplatser.	  Att	  dessa	  personer	  ska	  kunna	  röra	  sig	  gående	  och	  cyklande	  
till	  Kungshamn	  är	  både	  en	  säkerhetsfråga	  och	  en	  viktig	  faktor	  för	  
turistnäringen.	  
Att	  skapa	  en	  reguljär	  cykelväg	  utefter	  Hallindenvägen	  mellan	  
Hovenäsbron	  och	  Parkgatan	  tar	  lång	  tid	  och	  uppges	  ligga	  som	  nummer	  tre	  
i	  Trafikverkets	  prioriteringslista	  för	  området.	  
	  
På	  de	  skogsvägar	  och	  vandringsleder	  som	  är	  markerade	  med	  rött	  på	  den	  
bifogade	  kartan	  på	  sid.	  3	  går	  det	  idag	  alldeles	  utmärkt	  att	  cykla	  mellan	  
Hovenäset	  och	  Kungshamn	  samt	  mellan	  Hovenäset	  och	  Vägga-‐området.	  
Problemet	  är	  att	  det	  finns	  ett	  gammalt	  politiskt	  beslut	  att	  det	  är	  förbjudet	  
att	  cykla	  på	  kommunens	  ellljusspår.	  	  
	  
Johannesviks	  camping	  och	  Hovenäsets	  Intresseförening	  vill	  samverka	  för	  
att	  åstadkomma	  cykelvägar	  i	  skogspartiet	  mellan	  Hovenäset	  och	  
Kungshamn.	  
	  
Redan	  idag	  finns	  ett	  embryo	  till	  samverkan	  mellan	  Johannesviks	  camping	  
och	  kommunen	  genom	  den	  skogsväg	  som	  leder	  mellan	  campingen	  och	  
kommunens	  ellljusspår.	  Campingens	  ägare,	  Ingvar	  Klevekil,	  har	  lagt	  ner	  
stort	  arbete	  på	  att	  rusta	  upp	  vägen	  och	  kommunen	  har	  bidragit	  med	  visst	  
fyllnadsmaterial.	  	  
	  
Tills	  det	  går	  att	  ordna	  en	  permanent	  utbyggnad	  av	  riktiga	  cykelvägar	  vill	  
Hovenäsets	  Intresseförening	  och	  Johannesviks	  camping	  att	  Sotenäs	  
kommun	  utreder	  möjligheten	  att	  cykla	  på	  de	  skogsvägar	  som	  finns	  mellan	  
campingen	  och	  Kungshamn.	  	  
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Intresseföreningen	  och	  Johannesviks	  camping	  vill	  att	  Sotenäs	  kommun:	  	  
	  
1.	  	  fattar	  beslut	  om	  att	  det	  ska	  vara	  tillåtet	  att	  cykla	  på	  kommunens	  
elljusspår	  i	  det	  aktuella	  området	  samt	  att	  cyklande	  personer	  ska	  
iaktta	  försiktighet	  och	  lämna	  företräde	  för	  gående	  och	  springande	  
personer	  

2.	  	  ombesörjer	  att	  skyltar	  om	  cykling	  förbjuden	  tas	  ner	  
3.	  	  ser	  till	  att	  vägen	  de	  sista	  50	  m	  fram	  till	  Vägga	  industriområde	  görs	  
mindre	  brant	  

4.	  	  sammankallar	  till	  ett	  möte	  för	  att	  diskutera	  denna	  fråga	  	  
	  
Ingvar	  Klevekil	  ställer	  sig	  positiv	  till	  att	  hovenäsborna	  cyklar	  genom	  
campingen.	  Förutsättningen	  är	  att	  det	  inte	  ställs	  krav	  på	  att	  vägen	  mellan	  
campingen	  och	  elljusspåren	  ska	  vinterunderhållas.	  
	  
	  
Hovenäset	  den	  
	  
	  
	  
	  
För	  Hovenäsets	  Intresseförening	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   För	  Johannesviks	  camping	  
Bengt	  Palmgren	   	   	   Ingvar	  Klevekil	  
070-‐341	  03	  12	   	   	   070-‐648	  60	  70	  
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