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Tack	  för	  ditt	  mail.	  

Listan	  som	  var	  uppsatt	  på	  Spruthuset	  har	  jag	  tagit	  hand	  om	  och	  lämnat	  in	  till	  Sotenäs	  

Kommun.	  Listan	  har	  alltså	  inte	  försvunnit.	  

Beträffande	  de	  offentliga	  toaletternas	  vara	  eller	  inte	  vara	  är	  det	  inte	  en	  fråga	  som	  

Hovenäsets	  Intresseförening	  förfogar	  över.	  Det	  är	  Sotenäs	  Kommuns	  ansvar.	  Sotenäs	  

Kommun	  har	  av	  föreningen	  blivit	  erbjudna	  att	  ha	  kvar	  en	  toalett	  i	  Spruthuset,	  kopia	  på	  

brev	  bilägges,	  med	  tackat	  nej	  till	  detta	  med	  motiv	  att	  de	  två	  andra	  kvarvarande	  

toaletterna	  som	  finns	  räcker	  utifrån	  antalet	  invånare	  i	  samhället.	  Vidare	  har	  kommunens	  

representanter	  framfört	  att	  toaletterna	  varit	  använda	  väldigt	  lite.	  

Du	  säger	  vidare	  att	  stängningen	  av	  toaletterna	  innebär	  en	  stor	  olägenhet	  för	  

sjöbodsägare,	  båtfolk	  och	  andra	  besökare.	  Nu	  är	  det	  så	  att	  det	  finns	  inga	  besöks-‐	  eller	  

gästplatser	  för	  båtfolk	  i	  Hovenäset	  då	  Sotenäs	  Kommun	  tagit	  bort	  dessa	  trots	  

Hovenäsets	  Intresseförenings	  idoga	  arbete	  att	  få	  bibehålla	  i	  vart	  fall	  5	  till	  8	  platser.	  

Föreningen	  har	  också	  i	  samarbete	  med	  Hovenäsets	  Segelsällskap	  åtagit	  sig	  att	  

administrera/sköta	  dessa	  gästplatser	  för	  att	  minimera	  Sotenäs	  Kommuns	  kostnader.	  I	  

denna	  fråga	  fortsätter	  vi	  aktivt	  att	  påverka	  Sotenäs	  Kommun	  så	  att	  ett	  antal	  båtplatser	  

återgår	  till	  besöks-‐	  eller	  gästplatser	  så	  att	  även	  boende	  i	  Hovenäset	  kan	  ta	  emot	  gäster	  

som	  kommer	  med	  båt.	  

Vad	  sedan	  gäller	  sjöbodsägare	  och	  tillgång	  till	  en	  offentlig	  toalett	  kan	  detta	  vara	  

ett	  önskemål	  men	  det	  är	  många	  fler	  sjöbodsägare	  som	  saknar	  denna	  möjlighet	  än	  det	  

lilla	  antal	  som	  befinner	  sig	  i	  närheten	  av	  Spruthuset.	  Frågan	  blir	  en	  annan,	  mycket	  större	  

och	  av	  politisk	  karaktär.	  	  	  

Hälsningar	  

Bengt	  Arne	  Ljung	  

Ordf.	  

	  

Se	  mailkonversation	  med	  kommunen	  nedan	  



	   2	  (3)	  

	  

	  



	   3	  (3)	  

	  


