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Planen är ett hjälpmedel för styrelsen att prioritera vad som är viktigast att ta itu med, med hänsyn till de resurser vi
förfogar över.
VERKSAMHETSIDÉ - ÄNDAMÅL

Intresseföreningen 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
VISION 2025

Hovenäset – ett genuint kustsamhälle med aktiva boende och god service.
Detta innebär att 2025:
 är Hovenäset en tätort
 har Hovenäset fortfarande karaktären av ett välskött, genuint kustsamhälle
 har Hovenäset förbättrad infrastruktur, med gästhamn, parkeringsplatser etc
 har Hovenäset en utökad boendeservice, som café, bageri, mindre servicebutik m.m.
 lever hovenäsborna ett aktivt och rikt kulturellt och socialt liv på hemmaplan
 blir föreningen alltid tillfrågad och får lätt gehör för förslag och planer hos kommun och region

STRATEGIER/FOKUSOMRÅDEN

Våra viktigaste strategier för att uppnå Visionen 2025.









Verka för bevarande av samhällets byggnadsmässiga karaktär och säkerställa en hållbar utveckling
Stimulera utveckling av god samhälls- och boendeservice
Utveckla ett rikt kultur- och umgängesliv
Engagera en stor del av medlemmarna i program och projektverksamhet
Dokumentera och kommunicera samhällets historia och utveckling
Skapa en förtroendefull och framåtblickande relation med kommunen
Ha en aktiv, löpande dialog med näringslivet i samhället

VERKSAMHETSMÅL

1 Hovenäset har en god boendeservice
1.1 Det finns någon form av servicebutik och café i samhället
1.2 Det finns en gästhamn för fritidsbåtar
1.3 Ångbåtsbryggan kan åter användas för att ta emot större båtar
1.4 Det finns i samhället ett boende för gäster och tillfälliga besökare
2 Hovenäset har ett rikt kulturellt och socialt liv
2.1 Kapellet används för olika typer av aktiviteter
2.2 Det finns flera olika ideella föreningar i samhället
2.3 Det finns en scen i Österparken
2.4 Det finns en boulebana i Hovenäset
2.5 Kapellet används för en rad olika aktiviteter
3 Hovenäset är ett kulturellt och miljömässigt hållbart samhälle
3.1 Hovenäset har även i framtiden karaktären av ett genuint kustsamhälle
3.2 Föreningen har ett etablerat samarbete med byggnadsantikvarier
3.3 Föreningen har ett Boråd tillsammans med kommunen som arbetar med bebyggelsens
utveckling
3.4 Båtburna gäster möts av synen av vadbockar vid infarten till samhället
3.5 Hovenäset har en årlig ”miljödag” där miljöfrågorna står i fokus.
3.6 Husen på Hovenäset är fotograferade med sina ägare
3.7 Historiska platser på Hovenäset är utmärkta med skyltar
4 Föreningen är en naturlig remissinstans i lokala frågor
4.1 Föreningen har en bra relation med Sotenäs kommun
5 Hovenäset har en utvecklad delningsekonomi
5.1 Det finns en ”struktur” i samhället för lån av verktyg och redskap
5.2 Det finns en bilpool eller liknande i samhället
6 En stor del av medlemmarna deltar i föreningens olika projekt

