
1 

 

  

 

 

 

Innehåll 

1. Vem äger Hovenäsets kapell? 

2. Vad har Hovenäsets Kapellförening för ändamål? 

3. Vad vill Kapellföreningen? 

4. Hur finansieras kapellet? 

5. Vad händer när pastoratet tagit kyrkorummet ur bruk? 

6. Hur vill Kapellföreningens styrelse arbeta framåt? 

7. Vad kommer det att bli för verksamhet i kapellet? 

8. Det talas om en konflikt mellan Kapellföreningen och Sotenäs Pastorat – vad handlar den 
om? 

9. Blir kapellet ett ”nöjeshus” eller en ”lekstuga” när kyrkorummet tas ur bruk? 

10. Många berättar om fina minnen från Hovenäsets Kapell – var kan man läsa mer om 
kapellets historia? 

11. Hur hänger Hovenäsets Intresseförening ihop med Hovenäsets kapellförening? 

12. Hur kan man engagera sig i Kapellföreningen? 

 

Sotenäs Pastorat har nu inlett processen med att ta Hovenäsets Kapell ur bruk som invigt kyrkorum. 

Pastoratet och kyrkoherde Malin Hammarström höll ett informationsmöte om detta den 30 januari 2021.  

Planerna har också föranlett en artikel i Bohusläningen den 11 januari 2021 och det har även varit inlägg på 

Facebook om detta.  

Från Kapellföreningens styrelse vill vi informera om hur vi ser på vägen framåt och har därför skrivit detta 

dokument med frågor och svar. Vi har också noterat att det förekommer en del missförstånd och felaktig 

information, som vi bemöter här.  

Frågor & Svar om 

Hovenäsets Kapell 

Februari 2021 
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1. Vem äger Hovenäsets kapell? 

Kapellet ägs av Hovenäsets Kapellförening som är en ideell förening. Föreningen är öppen 

för permanent- och sommarboende på Hovenäset. 

 

2. Vad har Hovenäsets Kapellförening för ändamål? 

Föreningens ändamål är att utveckla och underhålla fastigheten Hovenäsets Kapell, för att 

kunna erbjuda hovenäsborna en funktionell mötesplats för både religiösa och icke religiösa 

aktiviteter.  

 

3. Vad vill Kapellföreningen? 

Vi vill att kapellet skall vara en välkomnande samlingsplats som främjar gemenskap och ett 

gott liv i Hovenäset. Kapellet ska kunna användas såväl vid livets högtider som för samvaro i 

vardagen.  

Vår uppgift är att skapa förutsättningarna för detta genom att utveckla byggnaden till en 

funktionell samlingsplats. 

 

4. Hur finansieras kapellet? 

Numera har Kapellföreningen hela det ekonomiska ansvaret för kapellet och står för löpande 

kostnader, underhåll etc.  

Fram till dess att Sotenäs pastorat beslutade att upphöra med sin verksamhet i kapellet 

våren 2020, så stod pastoratet för vissa driftskostnader. Under kapellets långa historia har 

Kapellföreningen stått för majoriteten av alla investeringar.  

Det har alltid förekommit betydande ideella insatser från hovenäsborna. Dessa var 

avgörande för att kapellet över huvud taget skulle byggas och kommer att vara viktiga även i 

framtiden.  

 

5. Vad händer när pastoratet tagit kyrkorummet ur bruk? 

Att kyrkorummet tas ur bruk innebär inte slutet på förrättningar enligt svenska kyrkans 

ordning i Hovenäsets kapell.  

Som kyrkoherde Malin Hammarström sade på informationsmötet den 30/1 så utesluter hon 

inte förrättningar som dop och vigslar enligt svenska kyrkans ordning i Hovenäsets Kapell om 

pastoratet tillfrågas om sådana verksamheter. 
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Kapellet kan användas mer och för fler aktiviteter 

Det kommer att vara mer aktivitet i kapellet. Och aktiviteterna kommer att vara av olika slag 

– religiösa, borgerliga, kulturella etc. 

Lokalen kommer att anpassas och rustas upp 

Det kommer att ske förändringar i lokalen till följd av att kyrkorummet tas ur bruk. Kyrkliga 

inventarier kommer att flyttas ut. Det finns förteckningar över vilka inventarier som ägs av 

pastoratet och vilka som ägs av kapellföreningen. Möjligen kan en överenskommelse träffas 

med pastoratet om att delar av den utredning som i alla år lånats in från Askums Gamla 

Kyrka kan finnas kvar.  

Inredningen kommer att förändras så att det går att genomföra verksamhet av olika slag i 

lokalen. Rummets karaktär kommer att bevaras i så stor utsträckning som möjligt. När man 

kommer in i lokalen kommer man att känna igen sig även om predikstol och altarring har 

tagits bort. Vill man ha ett dop eller vigsel kommer Hovenäsets kapell även i fortsättningen 

att vara en vacker, värdig och stämningsfull plats.  

Kapellföreningen har sökt finansiering för att kunna göra en upprustning av kapellet. Vatten, 

avlopp, pentry, uppvärmning m.m. behövs för att göra lokalen ändamålsenlig. Insatser har 

redan utlovats av hovenäsbor som är villiga att hjälpa till på ideell basis. 

 

6. Hur vill Kapellföreningens styrelse arbeta framåt? 

När kyrkorummet tas ur bruk så innebär det slutet på en fas, men också början på en ny. Vi 

vill arbeta vidare i den anda som gjorde att Hovenäsets Kapell en gång skapades och utveckla 

det till en samlingsplats för dagens hovenäsbor för olika typer av verksamheter.  

 

7. Vad kommer det att bli för verksamhet i kapellet? 

Som vi nämnt ovan är Kapellföreningens främsta uppgift att utveckla och underhålla 

byggnaden så att den blir ändamålsenlig för olika verksamheter. Men själva aktiviteterna är 

inte föreningens uppgift.  

I en enkät har medlemmarna tillfrågats om vilka aktiviteter man vill se i Kapellet. 

Enkätsvaren används som underlag när kapellet utvecklas och rustas upp. Föreläsningar, 

musikarrangemang, filmvisningar, körsång, sociala träffa över en kopp kaffe är exempel på 

aktiviteter som kan komma att förekomma i Hovenäset kapell. Intresserade medlemmar kan 

gå samman och t ex bilda en arbetsgrupp eller kommitté som arrangerar aktiviteter och även 

föreningar kommer att kunna använda kapellet. 

Aktiviteterna i kapellet behöver inbringa intäkter till Kapellföreningen för att täcka löpande 

kostnader och investeringar som ej kan finansieras på annat sätt. 
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8. Det talas om en konflikt mellan Kapellföreningen och Sotenäs Pastorat – vad handlar 

den om? 

I korthet kan man säga att konflikten handlar om vem som skall ha bestämmanderätten över 

kapellet - kyrkan eller hovenäsborna. 

Pastoratet menar att årsmötet 2018 inte var legitimt och att de stadgar som antogs inte är 

giltiga 

Eftersom föreningen är en ideell förening är årsmötet det högsta beslutande organet. På 

årsmötet 2018 fattade medlemmarna beslut om nya stadgar och en ny styrelse för 

föreningen efter att medlemmar i föreningen lämnat in motioner om detta. 

Bakgrunden till motionerna var att kyrkans verksamhet i kapellet kommit att bli ytterst 

begränsad med ett fåtal gudstjänster om året, vilket gjorde att kapellet som nästan alltid 

stod tomt.  De motionerande medlemmarna ville att kapellet – som ju ägs av de boende i 

samhället - skulle öppnas för fler aktiviteter och kunna fungera som en samlingslokal i 

samhället. Man framförde också kritik mot hur föreningen skötts av tidigare styrelser. 

Efter årsmötet 2018 har pastoratet hävdat att årsmötet genomfördes på ett felaktigt sätt 

och att stadgebytet var felaktigt. Pastoratet har vid upprepade tillfällen krävt att de stadgar 

som gällde 1933 skulle återinföras innan de varit beredda att föra en dialog med styrelsen 

för Kapellföreningen. Ståndpunkten att återgå till 1933 års stadgar upprepades senast på 

pastoratets informationsmöte i januari i år.  

Vid en noggrann genomgång av årsmötet 2018 och de stadgar som gällt sedan starten 1933 

kan det konstateras att pastoratet har fel. De motioner som var grunden för omändringen 

2018 hade lämnats in i god tid och var väl kända av det stora antal medlemmar som deltog i 

årsmötet. Årsmötet hade rätt att fatta beslut om nya stadgar. Med de nya stadgarna 

korrigerades dessutom en allvarlig felaktighet i de tidigare stadgarna. Enligt dessa skulle 

Hovenäsets Kapellförening stå under tillsyn av Kyrkorådet. En ideell förening kan inte ha 

någon utomstående tillsynsinstans. Dess högsta beslutande instans är årsmötet. 

Att återinföra 1933 års stadgar har hela tiden tillbakavisats av Kapellföreningens styrelse och 

även av medlemmarna efter att pastoratets krav togs upp på årsmötet 2020. Senast skedde 

detta i ett brev till kyrkoherde Malin Hammarström https://kapellforeningen.se/wp-

content/uploads/2021/02/Brev-till-kyrkoherde-Malin-Hammarstrom-2021-02-04-fran-

styrelsen-i-Kapellforeningen.pdf 

Vem som har bestämmanderätten över kapellet är givetvis en central fråga, men en nog så 

viktig fråga är hur bestämmanderätten används. Pastoratet har inte velat ange vad man vill 

göra med kapellet. Denna fråga ställdes senast på informationsmötet den 30 januari, men 

besvarades ej. Kapellföreningen och dess medlemmar är å andra sidan tydliga med vad man 

vill med kapellet – kapellet skall inte stå tomt utan ska användas för såväl religiösa som 

andra aktiviteter. 

https://kapellforeningen.se/wp-content/uploads/2021/02/Brev-till-kyrkoherde-Malin-Hammarstrom-2021-02-04-fran-styrelsen-i-Kapellforeningen.pdf
https://kapellforeningen.se/wp-content/uploads/2021/02/Brev-till-kyrkoherde-Malin-Hammarstrom-2021-02-04-fran-styrelsen-i-Kapellforeningen.pdf
https://kapellforeningen.se/wp-content/uploads/2021/02/Brev-till-kyrkoherde-Malin-Hammarstrom-2021-02-04-fran-styrelsen-i-Kapellforeningen.pdf
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Förbättrat samtalsklimat 

Även om positionerna är låsta, vill vi framhålla att samtalsklimatet under de senaste 

månaderna mellan pastoratet och kapellföreningens styrelse har förbättrats. Detta uttryckte 

även kyrkoherde Malin Hammarström på pastoratets informationsmöte den 30 januari. Det 

är vår tro och förhoppning att vi skall kunna lämna konflikten bakom oss och ha ett gott 

samarbete med pastoratet efter att de tagit kyrkorummet ur bruk.  

 

9. Blir kapellet ett ”nöjeshus” eller en ”lekstuga” om kyrkorummet tas ur bruk? 

Det förekommer rykten om att grupper i samhället vill använda kapellet som ”nöjeshus”, 
”lekstuga” eller ”vilken verksamhet som helst”.   

Så vitt vi vet har ingen föreslagit något sådant, det verkar röra sig om falska rykten. Oavsett 

om kapellet är ett invigt kyrkorum eller ej, så är kapellet en byggnad med ett kulturhistoriskt 

värde, vilket givetvis ska respekteras. Detta framgår klart i Kapellföreningens stadgar.  

 

10. Många berättar om fina minnen från Hovenäsets Kapell – var kan man läsa mer om 

kapellets historia? 

Det finns mycket att säga om kapellets fantastiska historia och vad som skett genom åren. 

Många Hovenäsbor kan vittna om egna och tidigare generationers upplevelser. Den som vill 

fördjupa sig i detta hänvisas till Hovenäsets Intresseförenings hemsida, där det finns mycket 

information och bilder att ta del av, se https://hovenaset.info/hovenaset/hovenaset-

forr/hovenasets-kapell/ 

 

11. Hur hänger Hovenäsets Intresseförening ihop med Hovenäsets kapellförening? 

Hovenäsets Intresseförening och Hovenäsets Kapellförening är två helt separata föreningar.  

 

12. Hur kan man engagera sig i Kapellföreningen? 

Alla som är permanent- eller sommarboende i Hovenäset är välkomna att bli medlemmar i 

föreningen. Mer information finns på hemsidan https://kapellforeningen.se 

Vi välkomnar också er som på ideell basis vill bidra till utvecklingen av kapellet. Kontakta 

någon av oss i styrelsen för vidare dialog om detta.  

 

Hovenäset i februari 2021 

Styrelsen i Hovenäsets Kapellförening 

https://hovenaset.info/hovenaset/hovenaset-forr/hovenasets-kapell/
https://hovenaset.info/hovenaset/hovenaset-forr/hovenasets-kapell/
https://kapellforeningen.se/

