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Medlemsbrev nr 6 – November 2021  

 

Missa inte träffen med Kristina Ohlsson på lördagen den 27/11 kl 16 

Nu är Isbrytare ute. Det är den andra boken i serien som utspelar sig i Hovenäset. Den första 

boken – Stormvakt – har sålts i fler än 200 000 exemplar, så Kristina har verkligen satt vårt 

kära Hovenäset på kartan! 

Anmälan per e-post till info@kapellforeningen.se senast den 17 november. Ange hur många 

böcker du vill köpa till det rabatterade priset 175 kr/bok. Detta är ett bra tillfälle att ladda upp 

med julklappar! 

Kristina ställer återigen upp ideellt för vår förening och överskottet från bokförsäljningen 

tillfaller Kapellföreningen.  

Välkommen på adventsmys på andra advent, söndagen den 5/12 kl 16 

Vi bjuder på kaffe, glögg och julbak! Adventsmyset är avgiftsfritt, men en donation till 

Kapellföreningens VA-projekt-projekt är varmt välkommen. Vi berättar mer om det när vi 

ses. 

Upprustningen av kapellet är i gång 

Nu har en värmepump installerats i kapellet. Detta kommer att sänka vår elkostnad rejält. 

Samtidigt drogs en ny elledning till bårhuset. Installationen möjliggjordes av frivilliga 

insatser. Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som hjälpte till!  

Vi har också införskaffat en storbilds-TV till kapellet. Den kan användas för bild- och 

filmvisning, vid föreläsningar och möten. Finansieringen kommer från Thordénstiftelsen.  
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Kapellföreningens VA- projekt mjukstartar 

Att dra in vatten och avlopp i kapellet har högsta prioritet. Idag finns bara en enkel torrtoalett 

i bårhuset. Föreningen kommer att ansöka om finansiellt stöd från Sotenäs kommun för detta, 

men hoppas också att hovenäsborna ska vilja vara med och finansiera projektet. 

Vi har satt upp ett insamlingsmål om 200 000 kr, vilket är ungefär hälften av den beräknade 

kostnaden för att dra in vatten och avlopp samt bygga en toalett i kapellet.  

Mer information om hur alla kan vara med och bidra kommer senare! 

Pastoratets process med att ta kapellet ur bruk som invigt kyrkorum fortsätter 

Processen med att ta kapellet ur bruk fortsätter och vi har en bra dialog med pastoratet. Denna 

process tar tid då det är många instanser som ska yttra sig och beslut skall fattas av flera 

organ, såsom länsstyrelsen, stiftet och pastoratets styrande organ.  

Som många säkert känner till presenterade Sotenäs pastorat nyligen sitt förslag till ny 

lokalförsörjningsplan. I planen föreslås bl.a. en kallställning av Tossene kyrka, försäljning av 

Askums församlingshem, ökad uthyrning av och/eller eventuell försäljning av 

församlingshemmen på Smögen och i Bovallstrand för att nämna några besparingsåtgärder. 

Hovenäsets kapell ägs ju av vår förening och berörs inte i pastoratets förslag.  

 

Vi hoppas att vi snart ses på något av våra kommande event! 

Hovenäset i november  

Styrelsen 


