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Hej alla medlemmar i Hunnebostrands samhällsförening! 
Nu när snart ytterligare ett verksamhetsår är till ända ska jag ge lite information om vårt 
arbete för att göra Hunnebostrand till en ännu bättre plats att bo på, året runt eller delar av 
året. Vi har ytterligare en viktig grupp, de som besöker vårt samhälle tillfälligt och som 
betyder mycket för att samhället skall kunna behålla eller förbättra sina serviceinrättningar. 
Under året som gått har vi haft täta kontakter med kommunen om åtgärder som bör 
genomföras och vad vi som förening kan hjälpa till med. Denna del i arbetet blir allt viktigare, 
då det tyvärr tenderar att bli allt färre lokalpolitiker från Hunnebostrand i kommunen. 
Det är en styrka både för kommun och för medborgare att ha en förening som tillvaratar våra 
gemensamma intressen och medverkar till att samhället utvecklas i positiv riktning. 
 
Hunnebostrands samhällsförening har börjat arbeta på ett nytt sätt, genom att starta 
arbetsgrupper, t ex med en teknisk grupp som arbetar med gator, vägar, lekplatser, hamnar, 
idrottsanläggningar m.m. Genom detta samarbete med kommunen får vi möjlighet att med 
kunskap om vår ort påverka beslut som ska tas för att göra förbättringar och underhålla det vi 
gemensamt har skapat. Tyvärr ser vi i dag exempel på att underhållet brister. Det är viktigt att 
vi vårdar den skatt vi har i vår vackra miljö. Byggnadstraditionen i den gamla delen av 
samhället är en viktig faktor för en bra boendemiljö och för Hunnebostrand som besöksmål. 
För vem vill besöka en ort som helt tappat sin en gång så fina identitet? 
Tyvärr har detta inträffat på senare år även i vårt känsliga område. Vår förhoppning är, att vi 
med den nya plan som nu tas fram ska få ett bättre skydd för de unika värdena i vårt samhälle.  
Vi har också en grupp som arbetar med företagsamheten. Vi måste få fler arbetstillfällen till 
vår del i kommunen så att våra ungdomar får möjlighet att hitta arbete utan att flytta från 
orten. 
 
Vi avser att successivt bilda fler grupper för specifika frågor. Kulturen är ett exempel, en 
viktig del där vi genom åren satsat stora medel för att göra avtryck.  
Allt detta gör sig som bekant inte av sig själv, så vi vore mycket tacksamma om ni på något 
sätt kan vara med och hjälpa till i vårt arbete för ett trivsamt Hunnebostrand. 
Man behöver inte sitta i styrelsen för att göra en insats. Våra kolleger i samhällsföreningarna i 
Bohuslän har på många håll rönt framgång i det arbete som jag beskrev ovan, men vi är 
självklart intresserade av er medverkan i styrelsearbetet, om intresse finns för detta. 
Vi har givetvis stor förståelse för att vi har många medlemmar som av skilda anledningar inte 
har tid och möjlighet att medverka i vårt arbete, men varje ny medlem gör att vi blir starkare 
och får större inflytande i våra kontakter med organisationer och myndigheter. 
Vi håller nu på att förbereda ett EU-projekt där vi hoppas kunna förverkliga drömmen om att 
få vår helt unika strandpromenad på 4 km från Ulebergshamn till Ödby Ö och Sotekanalen 
funktionsanpassad.Det är i princip bara en sträcka på ett 100-tal meter där vi idag måste gå 
över ett berg som hindrar personer med funktionsnedsättning att ta sig till Ulebergshamn från 
Hunnebostrand. Denna vackra vattenväg, med utsikt mot Väderöarna, bör vara tillgänglig för 
flera att vandra. Detta är en av många intressanta idéer som vi avser jobba med framgent. 
 
Under året som gått har vi fortsatt att utveckla våra magnifika utsiktsplatser. Vi har satsat på 
att i samarbete med Bildarkivet sätta upp historiska bilder på flera platser i samhället, med 
text som berättar om livet i svunna tider i Ulebergshamn och Hunnebostrand. Vi medverkar 
varje år vid samhällets omtyckta fest Sotenkanalens dag, som i år blev en stor succé både 
ekonomiskt och med nöjda gäster. Vårt årliga stöd till skolklasserna och uppmuntran av de 



eldsjälar som varje år ger oss vår vackra påskefyr är en härlig tradition i samhället. 
 
Under sommaren blev vår mycket uppskattade video om Hunnebostrand Ulebergshamn 
färdig, en proffsig film gjord av ett företag i Uddevalla, som på ett fint sätt visar vår vackra 
miljö. Filmen som vi investerat en hel del kapital i (även engelsk text finns att tillgå) är 
tillgänglig för företag och organisationer att länka till utan kostnad. Föreningen bjuder på 
denna del i marknadsföringen av vårt samhälle.  
Mer finns att säga om året som snart är till ända, men jag nöjer med dessa axplock. Mer om 
vår verksamhet följer i en sammanfattning i slutet av brevet. 
Vår hemsida försöker vi också utveckla, men även här vore det tacksamt om någon kunde 
ställa upp tillsammans med våra medverkande för att göra den ännu bättre. 
Här kan nämnas att vi var först på kusten med webbkamera över hamnen och fyllig lokal 
väderinformation. Under året har det startats flera byggprojekt i samhället och flera är på 
gång, vilket är positivt. SFS, en förening som verkat ända sedan 1927, inom segelsporten, har 
för andra året i rad gjort en förnämlig insats i den nystartade allsvenskan, i J 70-klassen. I 
Hunnebostrand har det i år även öppnats ett gym, det första i sitt slag på vår ort. 
 
Sotenäs Fältrittklubb har under årets utsetts till bästa tävlingsarrangör i Göteborg & Bohuslän. 
Vi ska även vara mycket stolta över vår fina Vårdcentral med över 5 500 listade i vårt lilla 
samhälle. Hit kommer patienter från alla håll i norra Bohuslän. Ända sedan starten för 7 år 
sedan har den legat bland de tre bästa i hela Västra Götalandsregionen, Göteborg inräknat. 
Vårdcentralen är även mycket högt rankad i riket i årets undersökning. Rankningen baseras på 
betyg från dem som besöker sjukvården i vårt land. Vår förening tackar de ansvariga för det 
fina jobb som ligger bakom dess popularitet. 
 
Föreningen har glädjande nog fått allt fler medlemmar. Vi har dock små resurser personellt så 
det är därför viktigt att ni uppger aktuell mailadress. Vår avsikt är att nu hålla tätare kontakt 
med våra medlemmar. Till detta är e-posten ett viktigt verktyg.  
Medlemsvård vill vi bli bättre på, men vi saknar i dag personer som kan hjälpa oss med detta, 
så vi är tacksamma om ni kan ge oss tips på någon att rekrytera till detta viktiga uppdrag. 
 
Under året har vi fått ytterligare bekräftelse på att Hunnebostrand är ett populärt samhälle. 
Huspriserna har stigit och slagit nya rekord.En del tycker detta är bra medan andra, vad vi 
förstår, föredrar en lugnare prisutveckling, men ett bevis på att folk trivs i vår bygd är det 
dock ett kvitto på. 
 
Många har efterfrågat vad vi under de relativt få år vår förening verkat, har åstadkommit. Ser 
man på listan nedan visar den tydligt att vår samhällsförening, (vilket vi tacksamt noterar att 
ni är med om att stötta genom ert medlemskap) verkligen utfört många viktiga åtgärder som 
vi kan beskåda i vår kommun och vårt samhälle. Inte att förglömma är den viktiga kontakt 
som vi och kommunen har, där vi meddelar våra synpunkter om förbättringar. Denna del har 
visat sig bli alltmer viktig, vilket jag även påpekade i början av mitt brev. 
 
 
 
Här följer några exempel på det vi arbetat med och utfört under åren som gått. 
  
1. Skulpturen Färden som pryder Stationsgatan. 
2. Skulpturen Nål som pryder Nordstrandsberget med vacker belysning. 
3. Vi har tillsammans med kommunen räddat kvar vårt populära hopptorn i Hästedalen genom 



att bygga ett nytt i vacker arkitektur. 
4. Kommit med förslag och stöttat ekonomiskt en spång på vår vackra och lättillgängliga ö 
med många namn, där Jöransö är ett av dem. Detta har möjliggjort en strandpromenad runt 
ön, en stor succé. 
5. Vi har bekostat och medverkat vid uppsättning av två utsiktsplattformar på våra två 
utsiktsberg. 
På dessa berg har även kompass, historiska bilder och historia satts upp och info om avstånd 
till världens städer. Panoramabilder över skärgården med namn på öar har även satts upp. 
6. Vi har satt upp informationstavlor på flera platser med historiska bilder och info om vår 
kulturhistoria i samverkan med Bildarkivet. 
7. Börjat en storsatsning på vår unika strandpromenad på 4 km med bilder och information, 
även satt upp infotavla om Uddens intressanta historia. 
8. Tagit initiativ till och utfört belysning av vår historiska Vadbock på Fiskholmen. Detta har 
fått till följd att många föreningar längs kusten gör på samma sätt, ett mycket omtyckt projekt 
har det visat sig. 
9. Deltagit i att belysa berget på Udden, nästa i tur är Widenfalks vackra skulptur också den 
på Udden. 
10. Vi sponsrar Stenskulpturutställningen på Udden. 
11. Vi sponsrar Hunnebostrands skola när barnen hjälper till med städning på badplatserna 
varje år. 
12. Arrangerar varje år den mycket populära Påskparaden med ett stort deltagande av både 
barn och vuxna. 
13. Bekostat inköp av julbelysning till träden vid parken. 
14. Är med och arrangerar Sotekanalens dag årligen. 
15. Sedan 2010 delar vi ut priset ”Hunnebostrand tackar” på Kanaldagen. 
16. Installerat Webbkamera och Väderstation. 
17. Vår hemsida är populär med information om vandringsleder, aktiviteter etc. 
18. Vi har en viktig uppgift för vårt samhälle i täta kontakter med kommunen, som 
remissinstans i flera frågor. 
19. Vi har under några år arrangerat Hamnens dag i Hunnebostrand. 
20. Sponsrar de verkliga eldsjälar som gör att vår tradition med Påskefyr finns kvar, en 
tradition som funnits i århundranden.  
21. Tillsammans med ett marknadsföretag producerat och bekostat en utmärkt 
informationsvideo som blivit mycket populär. Finns att se på vår Hemsida. 
22. Erhållit Arkitekturpris från Sotenäs Kommun för arbetet med nytt hopptorn. 
  
Detta är en del av det som föreningen på sin relativt korta verksamhetstid har åstadkommit för 
vårt vackra Hunnebostrand: Vi hoppas att de närmaste åren, med hjälp av medlemmar och 
sympatisörer, kunna genomföra ytterligare positiva nyheter i vårt samhälle till gagn för 
boende och besökare. Tillsammans kan vi förverkliga detta. 
  
Med dessa rader slutar detta medlemsbrev. Jag får inför stundande helger önska alla 
medlemmar och sympatisörer, samt de som hjälpt oss vid arrangemang och andra aktiviteter, 
en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. 
Ta gärna kontakt med vår förening och läs vår information på vår hemsida hunnebostrand.eu 
  
Hälsningar från Hunnebostrands Samhällsförening genom  
Ordförande Kjell Andersson 
Tel 0523-508, 070-645 08 47 


