
Industrihamn skulle förstöra en pittoresk pärla vid havet! 

 

I morse var det en fantastisk morgon när jag vaknade. Gick en sväng Hovenäsvägen fram 

som övergår till Resovägen och sedermera blir Lerdalsvägen. 

Gick upp för den lilla Resobacken till vår fantastiska badstrand Reso. När man kommer till 

toppen ser man havet breder ut sig i djupaste blått mot de höga vackra unika bergen. Går 

man sedan upp på det berget till höger som vetter ner mot Svineviken blir känslan nästan 

högtidlig. Man ser den vackra fjorden och alla små och stora öar. Platsen är obeskrivligt 

vacker och unik och utanför Hovenäset och västerut är det den delen av vår vackra 

Bohuskust som är en av de mest örikaste delarna i Bohuslän. 

Som man säger i visan, Inbjudan till Bohuslän," å  dessa kala urtidskullar". 

Platsen här är så otroligt vacker att man inte kan upprepa det för många gånger! 

Här finns Reso badstrand som har ett unikt läge mitt i denna vackra ort, hit kommer turister 

samt också boende från många håll i kommunen för att bada o njuta. 

Gräsmattor, sandstrand, lekplats, manetnät, badbryggor, hopptorn, vackra unika berg, 

toaletter samt en kiosk. Förr i tiden fanns det en restaurang med dans på kvällarna. Då kom 

folk från hela Sverige för underhållas samt njuta av den vackra platsen. 

Tyvärr brann byggnaden ned 1952 och återuppfördes aldrig. Idag kommer folk från hela 

Sverige till vår vackra plats just för att Hovenäset med omnejd ÄR så unikt och vackert. 

 

Mitt hjärta värker, för att jag fått veta att kommunen i sin Översiktsplan 2022 för Hovenäset 

planerar en djuphamn som innebär en industrihamn i lilla småbåtshamnen Svineviken med 

omnejd! Svineviken ligger granne med badplatsen Reso. Detta innebär att hela detta lilla 

gamla vackra samhället helt kommer att förstöras! 

 

Badplatsen Reso med omnejd förstörs o kommer att försvinna för ingen vill väl bada 

med en industrihamn som granne och bortsprängda berg! 

 

Här i Hovenäset som man kan stå på bryggorna i samhället och se makrillstimmen komma 

in om våren! 

Fjordarna som breder ut sig mot höga berg och grönområden. 

Badlivet runt alla dessa vackra små o stora öar, berg med små sandvikar! Hur kan man ens 

fundera på en industrihamn där?? 

 

Jo! Så här kan det gått till: 

Man tar en karta utan att ha varit på platsen! tycker som så, wow! en väg som går ner till en 

vik detta verkar bra, och inte så långt till industriområdet! 

Arkitekter som aldrig! varit i Hovenäset och inte har en aning om denna unika miljön! Detta 

lilla kustsamhälle turismen ökar i år från år! 

Vi är nu på år 2022 så man kan hoppas att kommunen förstår vad människor idag vill åka till, 

genuina platser och orörd natur. 

 

Nåväl låt mig fortsätta, hur kunde då denna plan bli godkänd? 

Jo en styrgrupp bestående av politiker o kommunens tjänstemän har förkastat andra planer 

och tyckte detta var ett bra ställe. Märk väl, ingen boende på HOVENÄSET! 

Man kan tycka att ett projekt av denna dignitet borde läggas i de yttre delarna så förstörelsen 

blir så liten som möjligt. 

 



Att anlägga en djuphamn av det här slaget mitt i ett litet genuint kustsamhälle vid orörd natur 

i en av de örikaste delen kommer att få förödande konsekvenser. 

 

Har man förståelse för detta? NEJ! självklart inte! 

 

Upplysningsvis också att man då måste MUDDRA!!! för att båtarna av den storleken skall 

komma fram mellan öarna och till den tilltänkta industrihamnen!  

Utsläppet från båtarna gör också att fiske och djurlivet påverkas och försämras! 

 

Vad innebär detta för samhället? 

En djuphamn innebär en industrihamn, tunga lastbilstransporter skall fram med containers, 

truckar skall fram, containerhantering sker samt pallhantering stora vägar måste till för att 

stora lastbilar skall fram! Byggnader som lagerbyggnader och garage vändplan för stora 

lastbilar parkeringar för bilar m.m. måste också till. Vi talar härmed om mycket stora ytor. 

Höga stängsel runt om! Berg måste sprängas bort! Hus och sjöbodar måste rivas för att 

få plats med allt vad det innebär med en hamn av det slaget. Hela bebyggelsen runt om 

förstörs!  

 

Exempelvis så kan vi titta lite enkelt på infarten till den i övrigt fina staden Lysekil, som ändå 

är en stad, Hovenäset är en liten ort så påföljden här kommer att bli förödande och hela 

samhället som kommer att förstöras. 

 

Så med detta sagt 24 augusti i år 2022 är deadline att överklaga ÖP 2022 hos kommunen 

efter det ligger planen fast!! 

 

Överklaga!! 

 

Gullvi Söderberg 

 

 

 


