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Sotenäs	  Kommun	  

Jörgen	  Wollbratt	  

Parkgatan	  46	  

456	  80	  Kungshamn	  

	  

	  

	  

Återvinningsstationen,	  Hovenäset	  
	  

Den	  27	  december	  2016	  begärdes	  via	  mail	  till	  Mats	  Abrahamsson	  och	  

Roland	  Mattsson	  att	  Sotenäs	  Kommun	  omedelbart	  skulle	  kalla	  Hovenäsets	  

Intresseförening	  till	  ett	  möte	  och	  förklara	  varför	  återvinningsstationen	  

tagits	  bort	  och	  om	  beslutet	  kvarstår	  redovisar	  hur	  återvinningsfrågan	  skall	  

lösas	  i	  Hovenäset.	  

Den	  enda	  reaktion	  vi	  fått	  är	  ett	  telefonsamtal	  och	  mail	  från	  Samhällsbygg-‐

nadschef	  Eveline	  Savik	  med	  beskedet	  ”	  att	  återvinningsstationen	  i	  

Hovenäset	  har	  stängts	  och	  vi	  arbetar	  på	  en	  lösning	  framöver”.	  

	  

Det	  har	  nu	  gått	  tre	  veckor	  sedan	  återvinningsstationen	  stängdes	  helt	  abrupt	  

och	  utan	  någon	  information	  till	  de	  boende	  i	  Hovenäset	  eller	  till	  Hovenäsets	  

Intresseförening.	  

	  

Vi	  begär	  nu	  återigen	  att	  möte	  snarast	  kommer	  till	  stånd	  och	  att	  ansvariga	  

redovisar	  hur	  man	  tänker	  lösa	  frågan	  om	  återvinningsstationen	  i	  

Hovenäset.	  

	  

Inför	  detta	  möte	  ställer	  vi	  följande	  frågor:	  

	  

• Vad	  gör	  nu	  Sotenäs	  kommun	  för	  att	  säkra	  tillfarten	  till	  sin	  egen	  tomt?	  

• Kommer	  Sotenäs	  kommun	  att	  i	  efterhand	  begära	  ett	  official	  servitut	  
för	  att	  säkra	  tillfarten	  till	  tomten?	  

• Kommer	  Sotenäs	  kommun	  att	  anlägga	  en	  ny	  infart	  till	  fastigheten?	  
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• Kommer	  återvinningsgården	  att	  snarast	  återkomma	  på	  sin	  tidigare	  

plats,	  eller	  kommer	  annan	  lämplig	  plats	  att	  anvisas?	  

• Kommer	  parkeringsplatserna	  på	  den	  aktuella	  tomten	  1:252	  att	  säkras	  

även	  om	  återvinningsgården	  får	  en	  annan	  plats	  i	  samhället?	  

	  

Vi	  emotser	  snarast	  kallelse	  till	  begärt	  möte.	  

	  

Kopior	  av	  text	  som	  finns	  att	  läsa	  på	  vår	  hemsida	  www.hovenaset.info	  

bilägges.	  

	  

Hovenäsets	  Intresseförening	  

	  

	  

Bengt	  Arne	  Ljung	  

ordförande	  

	  

	  


