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Enkätundersökningen

• Under perioden 23 december 2020 – 17 januari 2021 genomfördes en 
enkätundersökning bland medlemmarna i Hovenäsets Kapellförening. Syftet med 
undersökningen var att styrelsen skulle få veta hur medlemmarna ser på 
användning av kapellet i framtiden som underlag för formulering av en vision för 
Hovenäsets Kapell.

• Enkäten genomfördes som en webbenkät och inbjudan till att delta gick ut i 
medlemsbladet som skickades ut med e-post till medlemmarna den 23 december 
och som även publicerades på hemsidan. De medlemmar som ej kunde nås via e-
post fick enkäten i pappersformat.

• Svar har erhållits av totalt 42 respondenter. Alla har inte svarat på samtliga frågor.

• På följande sidor presenteras de inkomna svaren. 



Svarsalternativ i enkäten

• I frågorna fick respondenterna ta ställning till hur intresserade de är av att kapellet 
används för olika ändamål. Fyra svarsalternativ fanns:

Inte alls intresserad Mycket intresserad

• Enkäten innehöll också några öppna frågor. 
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Fråga 1:
Hur intresserad är du av att kapellet 
används för följande religiösa 
ändamål?











Övriga förslag och synpunkter om användning av 
kapellet för religiösa ändamål:
• Kapellet bör användas för ovanstående aktiviteter såväl enligt Svenska kyrkans ordning som andra 

trosinriktningar och s.k. borgerliga aktiviteter.

• Musikevenemang

• Samarbete med kyrkan, lämpliga framträdande liknande i andra kyrkor.

• Musikgudstjänst

• Musikevenemang, föreläsningar, pingis, flexibel lokal

• Musikgudstjänster, konserter

• Gärna religiösa aktiviteter men inte på bekostnad att det är överordnat allmänna intressen o 
aktiviteter

• Tycker kapellet skall användas i syftet det är byggt för. Hjälp och socialt arbete tycker jag är ok. 
Detta övertagande av kapellet tycker jag är skamligt.

• Sång, musik, föreläsningar, körverksamhet

• Klockringning vid dödsfall

• I kyrkans regi!



Fråga 2:
Hur intresserad är du av att kapellet 
används för följande icke-religiösa 
ändamål?





















Övriga förslag och synpunkter ang användning av 
kapellet för icke-religiösa ändamål (9 svar)

• Det bör finnas möjlighet att laga mat i samband med olika typer av aktiviteter. Ytterligare 
aktiviteter - Yoga - Bordtennis för ungdom - Sångkör - Kursverksamhet som kräver utrymme

• ?

• Nej tack

• Respekt för kyrkorummet jippon passar inte i kapellet!

• Dessa samlingar kan även vara i kristen regi!

• Min uppfattning är att detta var vad som beslutades på fg årsmöte att vi skulle ha som primär 
användning. Samtidigt att det är ok att använda till religösa aktiviter om pastoratet vill.

• Sittande arrangemang utan spel och alkohol är välkomna

• Kommer inte vara med till att vara en lekstuga för hitflyttade badgäster. 



Fråga 3:
Har du några andra förslag eller 
synpunkter du vill framföra till 
styrelsen för kapellföreningen?



Skriv ner dina förslag eller synpunkter här:

• Anstränga sig till det yttersta för att behålla kyrkorummet. Om kyrkorummet avvecklas försvinner 
en viktig del av Hovenäsets historia och kulturarv och fastigheten förlorar sin betydelse. Vid en 
eventuell avveckling bör värdet av en försäljning av fastigheten inkl kapellet värderas och ställas 
mot en investering i en alternativ ändamålsenlig samlingslokal.

• Fasadbelysning höst och vinter

• En utmärkt enkät

• Varsamhet med förändringar innan kyrkan sagt sitt.

• Att det ska vara kyrka inget annat

• Bevara inredningen. Utökad användning av kapellet kan ske med nuvarande inredning!



(forts.)

• Kyrkorum bör bevaras och respekteras

• Fortsätt i den anda som pågår med anpassning till en bredare användning

• Vill att kapellet skall vara vår kyrka i första hand. Är helt emot att avkristna kapellet! Om det även 
går att ha andra aktiviteter, så som i traditionella församlingshem , kan det kanske göra att man 
känner sig mer hemma där och även då ”vågar” delta i gudstjänster. Jag känner sorg över att 
kyrkklockan tystnat. Den betyder otroligt mycket mer för mig än vinprovning och fester!!

• Vill att kapellet skall vara kvar i kyrkans regi. Att ta bort kapellet och dess klockstapel är att 
förstöra det enda fina kulturarv vi har på Hovenäset. Klockstapeln och kapellet är ett kännetecken 
för Hovenäset. En aktning för våra äldre som kämpat hårt för kapellet.  - Att vi sedan arbetar för att 
Kommun tar fram en lokal där aktiviteter kan anordnas. Kommer inte att vara med i 
Kapellföreningen om det skall vara lekstuga för hitflyttade badgäster.

• Möten för föreningar, partier. Intresseföreningens verksamhet tillsammans med Kapellföreningen –
eller att de tar över kapellet.


