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Här kommer en hälsning från styrelsen i kapellföreningen. 
 
 
 
 
Utveckling av Hovenäsets Kapell  
 
Medlemsenkäten 
 
Tack till alla medlemmar som fyllde i enkäten om användningen av kapellet i framtiden! Vi 
fick 42 svar på enkäten. Det är tydligt att medlemmarna vill se fler aktiviteter - såväl religiösa 
som icke religiösa - i kapellet. Nu har vi i styrelsen ett bra underlag för att formulera en vision 
för Hovenäsets Kapell och för att fortsätta utveckla kapellet. Vill du ta del av resultaten från 
enkäten, så finns de på hemsidan och kan nås via denna länk: 
 
https://kapellforeningen.se/wp-content/uploads/2021/01/Enkat-om-kapellets-anvandning-
december-2020-januari-2021-Slutlig.pdf 
 
 
Fortsatt dialog med pastoratet 
 
Under januari har kyrkoherde Malin Hammarström, Kyrkorådets ordförande Veikko Larsson 
och fastighetschef Jan Bäck från pastoratet träffat Martin Ericsson och Martin Eklund från 
kapellföreningens styrelse och talat om framtiden för kapellet. Malin Hammarström och 
Veikko Larsson var också inbjudna till det senaste styrelsemötet. 
 
Som vi skrivit i tidigare medlemsbrev har Sotenäs Pastorat övervägt att avveckla sin 
verksamhet i kapellet. Vi har nu fått veta att denna process har inletts. På lördag den 30 
januari anordnar Sotenäs Pastorat ett informationsmöte om detta. För mer information och 
anmälan hänvisas till deras hemsida: 
 
https://www.svenskakyrkan.se/sotenas-pastorat/nyheter/inbjudan-till-information-angaende-
hovenasets-kapell 
 
Samtalen med pastoratets representanter förs i god anda. Vi har framfört att det är vår 
förhoppning är att det även fortsättningsvis skall vara kyrkliga förrättningar såsom dop, 
vigslar och begravningar i kapellet. Detta är ju vad våra förfäder önskade när de arbetade 
hårt för att samla in pengar och lyckades förverkliga samhällets fina kapell. Och att 
önskemålet om sådana förrättningar finns kvar styrks ju av medlemsenkäten som just 
genomförts. Hittills har pastoratet i samtalen med oss inte uteslutit att det även i framtiden 
skall kunna förekomma religiösa förrättningar i kapellet.  
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Utveckling av fastigheten 
 
För att kapellet skall kunna användas till aktiviteter av olika slag behöver det rustas upp. Idag 

saknas toalett, vatten är inte indraget, energisystemet är ineffektivt och säkerheten behöver 

förbättras.  

Det finns glädjande nog många ideella och kunniga krafter i Hovenäset som är villiga att 

engagera sig och bidra med eget arbete för upprustning av kapellet. Det krävs dock 

investeringar i material och även insatser från hantverkare.  

Hovenäsets Kapellförening har i januari lämnat i en ansökan om anläggningsstöd till Sotenäs 

Kommun för att genomföra en upprustning av Hovenäsets Kapell, så att det blir i användbart 

skick. Vid upprustningen skulle hänsyn tas till personer med funktionsnedsättningar och att 

byggnaden bl.a. skulle kunna uppvärmas på ett hållbart sätt. Ansökan omfattar vatten & 

avlopp, toalett, pentry, värmepump, evakueringsdörr, golvrenovering, fiberinstallation och 

fasadbelysning.  

 

Artikel i Bohusläningen den 11 januari 
 

Den 11 januari publicerade Bohusläningen en artikel om Hovenäsets Kapell. Artikeln innehöll 

några sakfel och en del väsentlig information hade utelämnats. Läs gärna ett klarläggande 

från styrelsen på hemsidan. 

https://kapellforeningen.se/wp-content/uploads/2021/01/Svar-ang-artikel-Bohuslaningen-
uppdaterad.pdf 
 
 
Glöm inte att förnya medlemsskapet i föreningen! 
 
Det är nu dags att förnya sitt medlemsskap i Hovenäsets Kapellförening. Medlemsavgiften 
för 2021 beslutades av årsmötet till 100 kr per år och medlem. 
 
Du betalar din medlemsavgift enklast via Swish till 1230097857 eller på föreningens bankgiro 
896–3647. Vänligen ange namn, e-postadress och telefonnummer. 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Hovenäsets Kapellförening 
styrelsen 
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