Hälsning från Hunnebostrands samhällsförening
Styrelsen för samhällsföreningen ber att få framföra ett stort tack för det
gångna året, en God Fortsättning på Julen och ett Gott Nytt År till våra
medlemmar, som glädjande nog ökar i antal.
Året 2019 var som vanligt mycket händelserikt för vår styrelse i arbetet där
det ingår att vi skall verka för att vårt samhälle skall bli ännu trivsammare.
Under året har vår förening genomfört vårt hittills största arbete återuppförandet av Vadbocken, vårt landmärke på Fiskholmen. Den tidigare
Vadbocken, där belysningen ordnats av samhällsföreningen, var i så
försämrat skick att den av säkerhetsskäl måste rivas. Vi startade
efterforskningar hos flera organisationer och Sotenäs kommun men ingen
ansåg sig ha resurser att medverka till en restaurering eller nyuppförande.
Samhällsföreningen inledde då en brett upplagd kampanj bland årsboende,
delårsboende och näringsidkare för en räddning av vår historiska klenod på
Fiskholmen. Glädjande nog visade det sig i samhället vara ett stort intresse
för vår räddningsaktion, sponsorbidragen växte och vi kunde genomföra en
nybyggnation av Vadbocken efter en massiv insats från samhällsföreningen
där sponsormedel på över 200 000 kr ingick. Glädjen i vårt samhälle var stor
en vacker junidag 2019 då vi genomförde en pampig invigning av Vadbocken
på Fiskholmen, dit samtliga sponsorer var inbjudna. Vi är givetvis stolta över
att vi hade kraften att genomföra detta stora projekt, långt utöver vad en så
liten förening förväntas klara av. Vår medlemskår var en viktig faktor i detta
arbete, ni aktiva och intresserade medlemmar är oerhört viktiga i detta slags
arbete. Föreningen tackar än gång er alla som medverkat till att vårt
landmärke Vadbocken åter ses på sin rätta plats, till glädje för alla både på
dagen då solen lyser och i kvällens mörker, när belysningen får Vadbocken att
sprida sitt ljus över havet. Vi har också fått mycket beröm i både media och
annorstädes för detta arbete, vilket gör att vi sporras in i framtiden mot nya
tag för vårt samhälles bästa.
Samtidigt måste en del besvikelser nämnas, inte minst att den sedan 6 år
planerade rampen för funktionshindrade vid vår badplats i Hästedalen nu
skjutits på framtiden ännu en gång, trots att arbetet skulle varit genomfört
2019. Även vårt motionsspår ligger i mörker sedan 3 år tillbaka, belysning
ordnades på 1990-talet men trots besked att denna skulle återställas under
2019, så har ärendet återigen skjutits upp till en oviss framtid. Detta är till
skada för friskvårdsarbetet inom kommunen liksom tillgänglighet och

säkerhet. Fler exempel finns på ärenden som framflyttats men vi är nu
hoppfulla att de utlovade projekten kommer att genomföras 2020.
Vår förening har här en stor uppgift framför sig, med våra medlemmar i
ryggen måste vi på alla sätt fortsätta att arbeta hårt för att vårt samhälle
inte skall drabbas av nedskärningar eller uteblivna satsningar, som leder till
en nedrustning av vårt samhälle. Här har också våra politiskt valda en stor
uppgift att bevaka. Det är nu viktigt att vår förening blir ännu starkare så vi
kan stötta den tyvärr alltför lilla skaran av politiker från denna del av
kommunen.
Samhällsföreningen har under det gångna året fortsatt att satsa på vår kultur
och de skatter som vi har att förvalta, genom vårt skyltprojekt med bilder och
texter från äldre tider på platser i vårt samhälle och på våra anlagda
strandpromenader. Allt bildmaterial kommer från välkända Hunnebostrands
bildarkiv, med vilka vi sedan lång tid har ett bra samarbete. Detta projekt har
blivit mycket omtalat i hela Bohuslän och ett flertal föreningar i andra
kommuner ligger nu i startgroparna för att starta liknande projekt, detta
efter kontakt med vår förening.
Vi är också aktiva med att slå vakt om vår särart inom besöksnäringen, där
Hunnebostrand de senaste åren legat i framkant som besöksmål tack vare sin
välbevarade hamnmiljö och sin bebyggelse i detta område, där vi fått fint
omnämnande av Bohusläns museum. Tyvärr har det dock skett en del
byggnationer och ändringar i sjöbods- och kulturbebyggelsen. Fortsätter
detta kan det bli förödande för vår särart och unika miljö med mindre
popularitet som följd - vem vill väl besöka en sönderbyggd kulturmiljö,
exempel på sådana runt om i världen avskräcker. En ny plan arbetas fram av
kommunen, även denna tyvärr kraftigt försenad, men kan förhoppningsvis bli
ett verktyg mot en bättre framtid. Ortens företagare, där många är beroende
av den unika miljön, är också en viktig faktor och gemensamt kan vi arbeta i
rätt riktning, att såga av den gren vi sitter på är en dålig lösning även för
näringslivet.
Ett annat orosmoln på senare tid är kraftigt ökad taxesättning i vår
gästhamn, vi ligger klart över våra grannkommuner och våra grannländer har
också betydligt lägre avgifter. Denna taxepolitik har visat sig mindre lyckad,
båtantalet sjunker oroväckande och när jag talar med mina gamla kunder
sedan min tid som hamnansavarig är prissättningen det helt avgörande som
gör att folk överger sin tidigare favorithamn. Samma effekt kan ses genom de

höjda P-avgifterna, där exempelvis vår grannkommun med Fjällbacka och
Grebbestad i spetsen endast har en i stort sett avgiftsfri P-skiva.
Sammanfattningsvis ger minskat besöksantal per båt eller bil nu tusentals
färre besökare i affärer och näringsställen mot tidigare år. Detta leder till en
negativ spiral för både näringsidkare och alla vi medborgare. I det pågående
arbetet inom samhällsföreningen gentemot kommunen gällande
taxepolitiken måste vi få hjälp av näringsidkarna, då förlust av besökare
skadar alla. Vi hoppas också att vi blir bättre hörsammade från kommunens
sida under 2020, både gällande detta och de tidigare nämnda ärendena med
tillgänglighet vid badplatsen och elljusspåret.
Om man ser tillbaka sedan vår förening startade har vi lagt ner stora summor
på att berika vårt samhälle med olika slag av konstnärlig utsmyckning vilket
höjer Hunnebostrands attraktionskraft för både besökare och för alla boende
i samhället. Ett förslag har inkommit att vi skall satsa på en promenadslinga
där vår konst står i fokus.
Några exempel på vi vad genomfört eller medverkat i under året är Påskfyren
och barnens Påskparad, Cykelns Dag, Kanaldagen, stöttat skolans arbete och
åtskilligt mera. Jag vill också ge er tipset att då och då gå in på vår hemsida
hunnebostrand.eu (som vi avser vidareutveckla under 2020). Här ser ni även
väderinformation dygnet runt och två webbkameror, vilket vi var bland de
första i Bohuslän med som en service till våra boende och besökare. För er
med Facebook är det också bra att följa vår sida där, för nyheter och aktuellt
både inom samhällsföreningen och för Hunnebostrand med omnejd.
Jag önskar er än en gång, medlemmar, sympatisörer och alla övriga som på
något sätt stöttat vår förening under det gånga året, en riktigt god
fortsättning på julen och ett Gott Nytt År 2020.
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