
Verksamhetsberättelse 2021 – Hovenäsets Intresseförening 

Styrelsen för Hovenäsets Intresseförening avger härmed följande verksamhetsberättelse för tiden 1 

januari 2021 till och med den 31 december 2021. 

Ordförande: Bruno Hedlund  Vice ordförande: Gullvi Söderberg 

Sekreterare: Bengt Fagersson Kassör: Pyttan Hedlund 

Ledamot: Lars Almqvist (projekt) Morgan Ceder (bildarkivet) 

Suppleant: Lena Thorselius  Birgitta Molinder 

Revisorer: Stefan Neck  Göran Lindahl 

Revisorssuppleant: Bo Pettersson 

Styrelsen har under året avhållit tio protokollförda styrelsemöten, en planeringskonferens samt 

årsmöte den 24/7. Representanter från styrelsen har haft 2 samrådsmöten med Sotenäs kommun, 

samt två digitala möten med personer ur kommunens operativa ledningsgrupp. 

Föreningen hade vid utgången av 2021, 217 familjer som medlemmar, endast ett fåtal hushåll på 

samhället saknas. Vi fick 2021 anläggningsbidrag av Sotenäs Kommun med SEK 5.000. 

Föreningen är registrerad hos skattemyndigheten som ideell förening med organisationsnummer 

802432-9156. Bankgiro är registrerat i SE-banken med bankgironummer 5933-0480. 

Även 2021 påverkades verksamheten av Corona-pandemin då sociala aktiviteter och möten fick 

genomföras på betryggande sätt på grund av myndigheternas restriktioner, bland annat fick 

Hovenäsdagen ställas in. 

Verksamhet under 2021 i korthet: 

• Vi genomförde ett 20-tal Covid säkrade tisdagsfikor och 6 AW utom- eller inomhus. 

• Vi skrev en utvecklingsplan för Hovenäset, som också presenterades för kommunen. 

• Vi hade möten med chefer ur kommunens ledningsgrupp för bättre samarbete 

• Vi startade kontaktmöten med de kommunala partigrupperna, först ut Liberalerna. 

• Vi installerade en hjärtstartare vid Spruthusets entre´. 

• I samarbete med Sotenäs Kommun band vi samman Resobryggan med strandpromenaden och fick 

på köpet ett härligt soldäck. 

• Bildarkivet fortsattes att utvecklas starkt och man tog även detta år fram en kalender med bilder 

från Hovenäset. 

• Vi byggde en scen i Österparken, med cafémöbler att användas mellan uppträdandena. 

• Vi presenterade ett Sommarprogram, med invigning och dans på Resodäcket, allsång i Österparken, 

bryggdans med mera. 

• I mitten på juni städades stranden vid Resobadet och manetnätet lades i. Kommunen restaurerade 

bryggorna. 

• Vi investerade i stolar och bord för 50 personer, som nu placerats i Kapellet. 



• Skräpvandringarna i samhället har fortsatt. 

• I mitten på juli arrangerades strandstädning på öarna utanför Hovenäset. 

• I slutet på september togs manetnätet upp. 

• Under sommaren studerade vi kommunens utkast till översiktsplan och skickade in en inlaga där vi 

motsatte oss planerna på att bygga en djuphamn på Resoområdet. 

• Vi bistod på olika sätt Kapellföreningen och Bastuföreningen i deras arbete. 

• Hemsidan har utvecklats vidare och är mycket populär hos medlemmar o andra. 

Styrelsen har under året haft regelbunden kontakt med olika kommun representanter och visat på 

åtgärder som behöver vidtas för att samhället ska fungera på ett bra sätt. Bland annat har vi tagit 

upp asfaltering av skyfallsskadade ytor, behovet av besökshamn och frisatt Ångbåtsbrygga, 

laddstolpar i samhället med mera. Styrelsen arbetar vidare med gamla och nya frågor och hoppas på 

goda resultat för 2022. 

Hovenäsets Intresseförening i juli 2022 

 

Bruno Hedlund  Gullvi Söderberg  Pyttan Hedlund   

Morgan Ceder  Lars Almqvist  Bengt Fagersson 

Lena Thorselius Birgitta Molinder 
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