Hej alla invånare i Hunnebostrand, Ulebergshamn
och i Sotenäs kommun!
När vi i höstas fick det fantastiska och glädjande beskedet att byggplanerna av bostadshus på
Udden lades ner, sammankallade Dan Bothén några av dem som varit aktiva i frågan kring Uddens
framtid i sin sjöbod i Ulebergshamn. Närvarande var Dan-Eric Mattson, Ingrid Lindberg,
Pål Svensson och Dan Bothén.
Vi bestämde oss för att arbeta vidare med idéer kring Uddens framtid och möttes vid flera tillfällen
och gruppen växte till 10 deltagare och fick namnet Uddengruppen. Efter ett flertal livliga
diskussionsmöten beslöt vi att Uddengruppen skall vara öppen för alla och fungera som en
diskussionsgrupp. Vi gavs möjlighet att komma in under Hala -projektet som drivs av Folkets Hus &
Parkföreningen i Hunnebostrand och här välkomnas och dryftas alla idéer och tankar kring Uddens
framtida utformning.
Uddengruppen har redan presenterat några idéer för kommunledningen i Sotenäs, som då bad oss
återkomma med konkreta förslag. Två arbetsgrupper har utkristalliserats som undergrupper till
Uddengruppen, dessa är OAS-gruppen - som förordar att Uddenområdet snyggas upp och görs
trevligt för människor att vistas på - och Skulpturpark Hunnebostrand.
Skulpturpark Hunnebostrand har ansökt och beviljats EU-stöd till en förstudie som Sotenäs kommun
ställer sig bakom. Förstudiens syfte är att i dialog med kommun och samhälle utveckla,
sammanställa och utvärdera förslag till en skulpturpark med stenkonstcentrum i Hunnebostrand.
Målet är att få näringsliv och kultur att samverka för att skapa ett attraktivt besöksmål året runt, som
tillvaratar och bevarar platsens unika värden, och som bidrar till en positiv samhällsutveckling.
Projektgruppen består av Pål Svensson, Dan Bothén, Hans Leutscher och Ingrid Lindberg.
Projektet presenteras 28 april i Folkets Hus i Hunnebostrand.
Under perioden mars – september 2011 planeras ett antal seminarier kring tema som Samverkan
kultur och näringsliv, Stenhanteringens roll och Bohuslän som turistmål och boendemiljö.
En publik undersökning skall genomföras innan förstudien presenteras för kommunen och regionen
hösten 2011.

Skulpturpark Hunnebostrand kommer i sommar att genomföra en stenskulpturutställning med de 20
utländska konstnärer som fått Bohusläns Stenstipendium. De utgör ett unikt nätverk av internationellt
välkända skulptörer som bara väntar på att få sända sina skulpturer till Sverige för en lika unik
utställning – men VI BEHÖVER ERT STÖD! Projektet tar tacksamt emot alla ekonomiska bidrag och
även frivilliga arbetsinsatser. Vi redovisar hur pengarna används och alla bidragsgivare kommer att
uppmärksammas i samband med utställningen på Udden. Ev. bidrag betalas in på Pg: 387550-7
eller Bg: 544-2074 som är registrerade i Folkets Hus förening. Märk bidraget med ”skulpturpark”.
Om vi alla hjälps åt kommer vi att lyckas med något storslaget på en av världens vackraste platser!
All information om projektet sker via e-post och via lokala anslagstavlor.
Anmäl din e-post via www.skulpturparkhunnebostrand.se eller bifoga den med ditt bidrag.
Boka den 28 april! På eftermiddagen hålls ett seminarium med en rad intressanta föredrag, och på
kvällen ett stort informationsmöte om projektet i Folkets Hus i Hunnebostrand. Alla är välkomna att
komma med idéer och synpunkter.
Boka också Valborgsmässoafton 30 april. På kvällen hålls det valborgsmässobål på ett Udden fritt
från sly. Bella Gästis bjuder på kaffe och korv och alla är välkomna att sjunga in våren - med lite
draghjälp från frisläppta körsångare…
Vi vill verka för en utveckling av en hållbar turistnäring där fokus är besökare hela året, i samverkan
med samtliga föreningar och intresseorganisationer - för fler arbetstillfällen och fler åretruntboende
i Sotenäs kommun. Vår målsättning är att alla invånare i Sotenäs kommun skall känna framtidstro
och stolthet över vårt kulturella arv.

Hunnebostrand den 18 april 2011
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