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Hovenäsets Intresseförening    

E-postadress: skicka@hovenaset.info 

Hemsida: hovenaset.info 

Organisationsnummer 802432-9156 

Postadress: c/o Hedlund, Smidesvägen 4, 456 42 Hovenäset 

X-‐partiet,	  Sotenäs	  	  
Ordförande	  Y	  
	  
Kommer	  ni	  att	  stödja	  vårt	  medborgarförslag	  om	  att	  Hovenäset	  skall	  återfå	  sin	  
ångbåtsbrygga	  och	  sin	  besöksbrygga?	  
	  

Bakgrund	  
Genom	  århundraden	  har	  det	  varit	  möjligt	  för	  besökande	  små	  båtar	  och	  större	  fartyg	  att	  

lägga	  till	  vid	  Hovenäset.	  Men	  för	  ett	  par	  år	  sedan	  ändrades	  denna	  möjlighet	  genom	  att	  

kommunen	  hyrde	  ut	  platser	  på	  Hovenäsets	  ångbåtsbrygga	  och	  platserna	  på	  Hovenäsets	  
besöksbrygga	  till	  privatpersoner.	  Något	  som	  upprört	  Hovenäsborna.	  Man	  kan	  säga	  att	  

kommunen	  berövat	  Hovenäset	  en	  viktig	  del	  av	  sin	  identitet	  som	  kustsamhälle.	  
Hovenäset	  torde	  vara	  det	  enda	  kustsamhället	  i	  kommunen	  som	  inte	  längre	  kan	  ta	  emot	  

besökare	  som	  kommer	  sjövägen.	  Så	  sent	  som	  den	  11	  maj	  i	  år	  fick	  den	  tremastade	  

skonaren	  Ingo	  avvisas	  från	  att	  lägga	  till	  vid	  Hovenäset	  –	  ett	  samhälle	  som	  under	  en	  tid	  
var	  norra	  Bohusläns	  näst	  största	  skuthamn.	  

	  

För	  att	  få	  en	  förändring	  till	  stånd	  lämnade	  172	  medlemmar	  i	  
Hovenäsets	  Intresseförening	  den	  12	  september	  2016	  in	  ett	  

medborgarförslag	  	  om	  att	  åter	  öppna	  upp	  bryggorna	  för	  besökare.	  
Medborgarförslaget	  (dnr.	  KA2016/778)	  skall	  förhoppningsvis	  upp	  

till	  behandling	  i	  kommunfullmäktige	  till	  hösten	  och	  vi	  önskar	  veta	  

hur	  ert	  ställningstagande	  då	  kommer	  att	  vara.	  Ert	  svar,	  på	  denna	  
för	  hovenäsborna	  så	  viktiga	  fråga,	  kommer	  vi	  att	  redovisa	  på	  

Hovenäsets	  Intresseförenings	  årsmöte	  den	  28	  juli.	  	  
	  

Vi	  ser	  fram	  emot	  	  ert	  svar,	  senast	  den	  27	  juli,	  och	  önskar	  ni	  diskutera	  frågan	  med	  oss	  så	  

är	  vi	  självklart	  intresserade.	  	  
	  

Mvh	  

Hovenäsets	  Intresseförening	  
	  

	  
Bruno	  Hedlund	  (070	  420	  56	  34	  alt	  0523	  32	  677)	  

Ordförande	  

	  
Hovenäsets	  Intresseförening	  ska	  företräda	  de	  boende	  och	  verka	  för	  att	  Hovenäset	  utvecklas	  till	  ett	  attraktivt	  

och	  hållbart	  samhälle,	  där	  personer	  i	  alla	  åldrar	  väljer	  att	  arbeta	  och	  bo.	  	  Mer	  information	  om	  föreningens	  

arbete	  kan	  ni	  finna	  på	  vår	  hemsida:	  hovenaset.info/intresseforeningen/om-‐oss/snabbfakta	  

	  


