Verksamhetsberättelse 2017
Styrelsen för Hovenäsets Intresseförening avger härmed följande verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 2017 till och
med den 31 december 2017.
Styrelsens sammansättning 1 januari-15 juli 2017:
Ordförande:
Vice ordf:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamot:
Ersättare:

Bengt Arne Ljung
Bruno Hedlund
Ann Forssén
IngBritt Hedlund
Bengt Palmgren (ansvarig hemsidan)
Morgan Ceder (ansvarig bildarkivet)
Bettan Börjesson
Anne Johansson

Styrelsens sammansättning 15 juli-31december 2017:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamot:

Bruno Hedlund
Gullvi Söderberg
Hassse Andreasson
IngBritt Hedlund
Bengt Palmgren (ansvarig hemsidan)
Morgan Ceder (ansvarig bildarkivet)
Bettan Börjesson
Lars Almqvist

Revisorer:
Ersättare:

Stefan Neck
Magnus Hoglin

Styrelsen har under året avhållit 8 styrelsemöten. Representanter från styrelsen, har haft sju samrådsmöten med Sotenäs
kommun.
Föreningen hade vid utgången av 2017 211 familjer som medlemmar, dvs erlagt medlemsavgift för räkenskapsåret
2017, endast ett fåtal hushåll på samhället saknas.
Föreningen är registrerad hos skattemyndigheten som ideell förening med organisationsnummer 802432-9156.
Bankgiro är registrerat i SE-banken med bankgironummer 5933-0480.
Verksamhet under 2017 i korthet:
•
•
•

•

•

•

•
•

Föreningen fick 2017 sitt första anläggningsbidrag av Sotenäs Kommun. SEK 60.000 och ett anslag från
Thordenstiftelsen, för bildarkivet, SEK 25.000.
Under 2017 slutfördes fibreringen av samhället och föreningen la ner stor möda på att kvalitetssäkra
återställandet av kabelgravar etc.
Föreningen drog upp en asfalteringsplan som inlämnades till Sotenäs Kommun, vilket fick till följd att ett
flertal åtgärder utfördes. Hovenäset har nu det bäst underhållna gatunätet i kommunen och ytterligare ett antal
prioriterade åtgärder kommer att genomföras 2018/2019, som styrelsen kommer att följa upp.
Även gatubelysningssituationen inventerades och en omfattande lista på förbättringar inlämnades till
kommunen, som åtgärdat de flesta felen, samt prioriterat in förbättringsförslagen i sin plan, bland annat
belysning på gångvägen vid infarten.
Bildarkivet har fortsatt att utveckla och katalogisera sina samlingar, bland annat påbörjades en inventering av
skutor som funnits på samhället, med ett skut arkiv som slutmål. Man har även i år tagit fram en kalender med
bilder från Hovenäset för 2017 samt serveringsbrickor. Allt mycket uppskattat och såldes fort slut.
Skräpvandringarna i samhället har fortsatt och föreningen anordnade en städdag på på Reso. Vi har fått
kommunen att ställa upp ny återvinningsstation, i väntan på nya sophanteringssystemet och fler soptunnor i
hamnområdena. Hovenäset tillhör nog ett av de minst nedskräpade kustsamhällena.
Sedvanlig påskefyr med en färgsprakande fyrverkeriupplevelse, beskådades av ett 250-tal personer, en
uppskattad inledning av våren.
Manetnätet kom på plats i god tid före simskolestarten och togs upp sista veckan i september då vi också
höststädade badet och alla närvarande belönades med ärtor och punch.

•

•
•
•
•

•

Midsommarfirandet på Reso avhölls traditionsenligt på midsommarafton. Många medlemmar kom på
förmiddagen och lövade majstången. Senare på eftermiddagen blev det en glad midsommardans runt stången
med många glada barn, föräldrar och mor- och farföräldrar, totalt ett 250-tal besökare.
Hovenäsdagen har fortsatt att utvecklas och i år fanns ett digert program. Årsmötet avhölls samma dag.
Föreningens sociala aktiviteter fortsätter att utvecklas med olika fest och dansarrangemang.
Blommor har planterats i framtagna krukor för att ytterligare göra badet och torget till trivsamma platser.
Föreningen har tecknat ett hyresavtal med Sotenäs Kommun, för att få ”Spruthuset” som föreningslokal och
hem för bildarkivet. Under hösten påbörjades renoveringsarbetet med att riva innerväggar, sanera och ta bort
gammal inredning. Även betonggolvet bilades upp och bortforslades av en handfull medlemmar.
Under senhösten påbörjade styrelsen ett framtids- och strategiarbete, för att ta fram underlag och planer för
föreningens framtida arbete.

Styrelsen arbetar vidare med samtliga frågor och hoppas på goda resultat för 2018 och att Sotenäs kommun tar sitt
ansvar så att Hovenäset ges samma möjlighet till utveckling som övriga orter inom kommunen.
Hovenäsets Intresseförening i juli 2018

Bruno Hedlund

Gullvi Söderberg

Hasse Andreasson

IngBritt Hedlund

Bettan Börjesson

Lars Almqvist

Bengt Palmgren

Morgan Ceder

