Öppet brev angående Djuphamn i Hovenäset
Bakgrund
Med anledning av en ny översiktsplan, där kommunen pekar ut Svineviken i Hovenäset, sänder vi
från Hovenäsets Segelsällskap (HSS) här in vårt ställningstagande i frågan.

Bästa representant för kommun eller arbetsgrupp!
Som levande seglarförening i Sotenäs, smärtar det oss djupt att läsa remissutgåvan av kommunens
översiktsplan (ÖP 2022). Med säkert pennstreck har någon markerat ut platsen för en djuphamn, rakt
över vår förening samt intilliggande hus och vatten.
En djuphamn på denna plats ödelägger helt verksamheten för HSS av följande skäl:
-

-

Segelklubbens verksamhet riktar sig i första hand till barn och är beroende av en plats där
man kan lära sig att segla med lugna vindar, med bra manöverutrymme och bra
sjösättningsmöjlighet. Detta är den enda lämpliga platsen i Hovenäset.
Alla ideellt aktiva är från Hovenäset och skulle inte vara tillgängliga för en eventuell flytt till
annan ort.
Små jollar med barn kan inte samsas med stora båtar även om vi flyttade klubben som en
liten bit.

Vidare vill vi påpeka att:
-

HSS har varje år ca 100 barn på seglarkurs som får sin första skola
Vi ger varje år cirka 20 ungdomar möjlighet att sommarjobba i seglarskolan
Vi driver en regatta per år som lockar hit folk från hela södra Sverige och för många är det
första gången man kommer hit

Om vi förstår saken rätt är det i nuläget endast möjligt att komma med en inlaga och alltså inte en
överklagan. Vi delar således med oss av vår åsikt här, men formerar oss för en överklagan i det fall så
skulle krävas. Vi som seglar och åker båt i dessa vatten begriper rent faktiskt inte hur man skall kunna
få in större båtar i viken utan att spränga bort någon mindre ö eller så.
Med förhoppning om att ni tar tillbaka kartstrecken från er plan och genomför en ny utredning står vi
står så klart till förfogande vid frågor eller önskan om dialog.
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