
	  

	  

	  

Sotenäs	  kommun	  

Hallindenvägen	  17	  

456	  80	  Kungshamn	  

	  

	  

	  

Medborgarförslag	  till	  Sotenäs	  Kommunalfullmäktige	  

Förslag:	  

Att	  Sotenäs	  Kommun	  ansöker	  hos	  Posten	  AB	  att	  Hovenäset	  blir	  egen	  postort.	  

Ändringen	  skall	  omfatta	  postnummer	  456	  42	  samt	  Vägga	  Märden,	  Vägga	  

Strandbacken,	  Vägga	  Enebacken	  och	  Stavsäng.	  Det	  angivna	  området	  omfattar	  

boende	  som	  uppfattar	  sig	  bo	  i	  eller	  runt	  orten	  Hovenäset.	  Om	  det	  ur	  praktisk	  

synpunkt	  är	  lämpligt	  kan	  postort	  Hovenäset	  även	  omfatta	  boenden	  längs	  

Klevekilen	  såsom	  Johannesvik,	  Djupedal	  och	  Varpet	  .	  

Bakgrund:	  

Den	  1	  april	  1905	  inrättades	  poststationen	  Hovenäset	  ”	  i	  det	  på	  östra	  stranden	  

av	  Kleve	  Kil	  belägna	  fiskeläget	  Näset”.	  Poststationen	  stängdes	  under	  slutet	  av	  

1970-‐talet	  och	  postärenden	  kunde	  upprätthållas	  genom	  lantbrevbärare	  under	  

en	  övergångsperiod.	  Hovenäset	  fick	  i	  samband	  med	  postnummerreformen	  

benämningen	  Kungshamn.	  Nuvarande	  postadress	  är	  missvisande	  då	  postorten	  	  

inte	  längre	  knuten	  till	  en	  poststation.	  

Motivering:	  	  	  

Det	  är	  kulturhistoriskt	  värdefullt	  att	  behålla	  ortsnamn	  i	  postadresser.	  



Hovenäset	  är	  ett	  sammanhållet	  utdelningsområde	  dvs	  att	  området	  är	  

koncentrerat	  och	  är	  ett	  tydligt	  avgränsat	  område.	  Hovenäset	  uppfyller	  också	  väl	  

kriteriet	  med	  minst	  150	  avlämningsställen.	  

Hovenäset	  som	  ortsnamn	  är	  ett	  gammalt	  och	  välkänt	  namn	  bland	  

lokalbefolkningen.	  Namnet	  har	  funnits	  i	  olika	  former	  sedan	  tidigt	  1900-‐tal.	  

Samhället	  fick	  sitt	  nuvarande	  namn	  redan	  1937	  

Hovenäset	  var	  fram	  till	  2005	  en	  egen	  tätort.	  Antalet	  helårsboende	  är	  ökande	  

och	  är	  nu	  ca	  190	  .	  En	  fortsatt	  ökning	  kommer	  att	  innebära	  att	  Hovenäset	  

kommer	  att	  passera	  gränsen	  200	  som	  gäller	  för	  tätort	  under	  2015	  eller	  2016.	  

Enligt	  postens	  adressregister	  finns	  ca	  300	  postadresser	  i	  Hovenäset.	  

Hovenäset	  har	  utvecklas	  den	  senare	  tiden	  med	  att	  nya	  områden	  bebyggs	  och	  

att	  ett	  antal	  företag	  har	  startat	  verksamheter	  i	  Hovenäset.	  

Att	  Hovenäset	  återigen	  blir	  en	  egen	  postort	  visar	  på	  framåtskridande	  och	  är	  en	  

positiv	  utveckling.	  

Förslaget	  att	  Hovenäset	  skall	  bli	  en	  egen	  postort	  stöds	  av	  Hovenäsets	  

Intresseförening	  med	  cirka	  200	  medlemmar	  där	  frågan	  behandlats	  vid	  två	  av	  

varandra	  efterföljande	  årsmöten	  samt	  av	  Vägga	  Södra	  Samfällighetsförening	  

(Stavsäng)	  som	  fattat	  beslut	  i	  frågan	  på	  sitt	  årsmöte	  den	  16	  juni	  2014.	  	  

	  

Hovenäset	  den	  3	  mars	  2015	  

	  

Bengt	  Arne	  Ljung	  

Klovbergsvägen	  6	  

456	  42	  Kungshamn	  

Tel.	  0523-‐318	  86	  ,	  070-‐522	  00	  35	  


