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Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 6 november 2014 
 
Närvarande: Olle Lindberg ordf., Lars Waern, Sandra Svensson, Stig Isaksson, Kurt Rindstål, 
Gunnel Linnertz, Ingemar Lind. 
Frånvarande: Gunilla Lindvall 
 
§ 1  Mötets öppnande 
 
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna till NQBK:s lokal. 
 
§ 2  Information ”ung attityd” 
 
Magnus Eriksson från ”En kreativ byrå” informerade om ett Leader- Kustlinjen projekt 2015-
2020.  Projektet syftar till att öka ungdomar på landsbygdens engagemang. Magnus vill 
samla ihop en grupp ungdomar från Nävekvarn för att hålla en workshop. Sandra ska hjälpa 
Magnus att ta kontakt med ungdomar som förhoppningsvis kan delta i denna workshop. 
 
 
§ 3  Presentation av förslag på nytt upplägg för navekvarn.se 
 
Bertil Fougstedt och Lars Waern presenterade en ny idé om hemsideupplägg för 
navekvarn.se 
 
 
§ 4  Föregående protokoll 
 
Enligt § 7 ska Olle, Gunnel och Kurt göra en förteckning över vilka funktioner som behövs i 
hamnfestarbetet inför nästa års hamnfest.  
 
 
§ 5 Ekonomi 
 
Antalet medlemmar under 2014 är 15 företag, 11 föreningar och 13 privatpersoner. Förra 
årets resultat på 12 000 kr tillsammans med medlemsavgifter och överskottet från 
turistbroschyren resulterar i ett ”rörelsekapital” på ca 25 000 kr vilket ger utrymme för en 
investering i en uppdaterad hemsida. Under nuvarande förutsättningar beräknas intäkterna 
långsiktigt till ca 15 000 kr per år.  
 
§ 6 Hemsidan 
 
Styrelsen beslutade att acceptera Lars och Bertils offert för uppdatering och underhåll av 
hemsida navekvarn.se. I mitten av november kommer de att presentera ett förslag på ny 
layout för styrelsen som då får möjlighet att komma med feedback.  
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§ 7 Turistsamverkan inför 2015 
 
Turistsamverkansmöte är inbokat tisdagen den 11/11 på Marinans Guesthouse. Samtliga 
annonsörer i Nävekvarnsgudien 2014 samt andra intressenter är kallade. Syftet med mötet 
är att sammanfatta och utvärdera sommarsäsongen 2014 och planera för samarbete och 
gemensam marknadsföring inför säsongen 2015. 
 
§ 8   Avslut för LDL-projektet och fortsatta framtida perspektiv för FUNQ med 

hänsyn till uppnådda mål i LDL-projektet.  
 
Ordförande redogjorde för uppnådda mål inom LDL-projektet som nu får ligga till grund för 
fortsatt arbete inom FUNQ. Grunden för detta vilar på utförd ”Enkät” inom områden så som 
till exempel: turism, kommunikation, marknadsföring, företagande och omsorg.  
 
 
§ 9  FUNQ organisation 2015 och framåt 
 
Ann Ekengren agerar valnämnd för 2015 och framåt och blir kallad till kommande 
styrelsemöte för styrelsen och valnämndens gemensamma strategiutbyte.  
 
Beslutades även att en arbetsgrupp bestående av Olle Lindberg, Lars Waern och Gunnel 
Linnertz ska tillsättas för att ta fram ett förslag till FUNQs långsiktiga strategi för utveckling 
av Nävekvarn. Gruppens fokus kommer att ligga på hamnområdet, bostadsbyggande, 
företagande samt skolans utveckling.  
 
Avsikten med strategin är att kommunen och FUNQ bildar en gemensam arbetsgrupp där 
kommunens tjänstemän ingår.  Uppgiften är att sammanhålla kommunens insatser för 
Nävekvarn, allt beroende av frågan och annan delaktig part.   
 
 
§ 10   Rapport från respektive styrelseledamot 
 
Kurt meddelar att NQBK väntar på svar från den interna utredningen kring hamnplan. Denna 
ska ligga till grund för ett möte med Nyköpings kommun samt vägföreningen gällande 
utvecklingen av hamnområdet. Erik Carlgren är sammankallande till detta möte. Båtklubben 
önskar att Nyköpings kommun ska fortsätta driva frågan kring en gångbro mellan de båda 
småbåtshamnarna. Båtklubben har nu fått klartecken att campingens servicebyggnad ska 
byggas innanför staketet vilket betyder att båtklubben inte förlorar viktigt plats för förvaring 
av båtar vintertid. Båtklubben vill gärna hitta ett samarbete med campingen där 
campinggäster ska kunna använda spolplattan för gråvatten. Hamnfogde Krister jobbar 
numer halvtid. Alla båtar är uppe och upptagningen har gått bra.  
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Stig meddelar att Vägföreningen ska ansöka om bygglov för åtta till tio parkeringsplatser 
bakom klubbhuset. Marken ska asfalteras och parkeringsplatserna ska ligga snedställt mot 
klubbhusets fasad med infart från parkvägen och utfart via spolplattan. Anledningen till 
detta är att parkeringar försvinner när vägen görs om framför caféet. Vägföreningen arbetar 
för att hamnområdet ska bli gångfartsområde. Stig meddelar även att kommunstyrelsen har 
beslutat att avsätta pengar till projektering av masugnsdammen till en kostnad av 1,5 
miljoner som ska vara klar i maj. De totala kostnaderna för upprustningen exklusive 
renovering av körbron beräknas uppgå till 10,5 miljoner kronor.  
 
 
Ingemar meddelar att Brukslokalen har fått en ny hyresgäst i uthyrningslägenheten. Frågan 
om gymmet lever vidare. Den tilltänkta byggnaden för gymmet blir ledig i maj och då 
beräknas iordningställandet av lokalerna sätta igång. Brukslokalen har haft två lyckade 
föreläsningar med god närvaro under hösten. Nästa föreläsning handlar om Kvarsebos 
historia och kommer att hållas tisdagen den 11/11.  
 
Sandra meddelar att Marinan har fått upp alla båtar. Marinans Guesthouse har stängt för 
säsongen. Sandra och Micke har kallat till ett turistsamverkansmöte tisdagen den 11/11.  
 
Lars arbetar vidare med frågor rörande mobiltäckning och bredband på Tunabergshalvön. 
Han har deltagit i ett möte i Malmköping gällande bredband. Lars har även föreläst om 
mobiltäckningen på Tunabergshalvön på mobiltelekonferensen i Nyköping den 16 oktober. 
Presentation går att ta del av på länsstyrelsens hemsida. Lars har tillsammans med Bertil 
tagit fram förslaget till den nya hemsidan. Hemsidan har många besökare även under 
lågsäsong.  
 
Gunnel meddelar att kommunbygderådet har styrelsesammanträde på måndag. De kommer 
då att göra en inventering av arbetet i de olika grupperna.  
 
  
§ 11   Lokal för FUNQ 
 
En lokal för FUNQ diskuterades. Denna lokal skulle kunna användas som kontor och 

mötesrum. Styrelsen ställde sig positiva till förslaget. Lars ska undersöka möjliga lokaler till 

nästa styrelsemöte. 

 
 
§ 12                Övriga frågor 
 
www.navekvarn.se hade haft 1 319 besök i september/oktober! 
Utomhuspedagogik och matlagning i skolan diskuterades efter in kommet förslag av Niklas 
Eriksson, vilket skall bearbetas av styrelsen gentemot skolan och kommunen. 
Projektliggaren uppdaterades och överlämnades till webbredaktören för publicering. 
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§ 13               Nästa Möte 
 
Tisdagen den 25 november 2014 klockan 18.00 i Marinans Guesthouse.  
 
 
§ 14  Ordförande avslutade mötet 
 
 
 
Vid protokollet                                                         Justeras 
 
 
 
 
Sandra Svensson                                                     Olle Lindberg 
 
 


