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Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 24 maj 2016
Närvarande: Sandra Svensson, Lars Waern, Ingemar Lind, Ulrika Harnestam, Stig Isaksson och
Marie Berman Vistedt. Hans Sohlström deltog under punkten övrigt.
§1

Mötets öppnande

Lars Waern öppnade mötet och hälsade alla välkomna till Båtklubbens lokal.
§2

Val av justeringsperson

Marie Bermar Vistedt valdes att jämte ordförande justera protokollet.
§3

Föregående protokoll

Styrelsen godkände protokollet från föregående möte den 20 april 2016.
§4

Föreningsmöte i september

Styrelsen diskuterade inriktningen på det planerade föreningsmötet den 17 september. Följande
teman kom upp som förslag; nybyggnation av bostäder, information av räddningsvärnet samt
diskussion kring planeringen av Sveriges nya storregioner. Ett förslag som även diskuterats tidigare är
att bjuda in företagare verksamma på Tunabergshalvön för kort information och möjlighet till nya
möten och nätverkande. Mötet kommer hållas under lördagseftermiddagen i Brukslokalen.

§4

Ekonomi och medlemsutveckling

Carina meddelade genom Lars att ekonomi och medlemsantal inte har förändrats märkbart sedan
förra mötet. Några medlemmar har tillkommit. Styrelsen diskuterade möjligheten att erbjuda tidigare
medlemmar som ännu ej har betalat medlemsavgift för 2016 att möjligheten att söka medlemskap för
resterande del av 2016 samt 2017 till ett paketpris. Tas upp vid styrelsemötet i augusti. Carina
kommer att skicka fakturor till annonsörer och sponsorer i årets turistguide. Nyköpings kommun har
beviljat ett förlustbidrag för årets hamnfest. Förra året beviljades 2500 kr som inte användes eftersom
slutfacit då var positivt.

§5

Hemsidan

Hemsidan www.navekvarn.se har haft mer än 10 000 besökare under den första delen av året. Detta
är fler än under samma tid föregående år. Hemsidan är fylld av evenemang inför sommaren. Positivt!
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§6

Turistguiden

Turistguiden är tryckt och Gunnel Linnertz har under dagen levererat 5000 exemplar till Nävekvarn.
Under de kommande dagarna kommer hon i samarbete med Hans Sohlström att distribuera dessa till
olika närliggande besöksmål. Styrelsen var enig om att broschyren ger ett professionellt intryck och
kommer att vara ett viktigt redskap i att locka turister till Nävekvarn med omnejd. Styrelsen vill även
rikta ett särskilt tack till Inga-Britt Söderström och Gunnel Linnertz som har lagt ner mycket ideell tid
på att ta fram denna fina broschyr.

§7

Hamnfesten

Inga-Britt Söderström rapporterade genom Lars att planeringsarbetet kring årets hamnfest går bra.
Några personer har lämnat hamnfestkommittén detta år och några nya har tillkommit. Styrelsen
beslutade att i år visa upp FUNQ och dess verksamhet under hamnfesten. Ingemar ska ordna med ett
bord där styrelserepresentanter kommer finnas till hand för att informera om FUNQs arbete samt
försöka värva nya medlemmar. Sandra undersöker kostnaden för att ta fram en banderoll med FUNQs
logga på. Alla i styrelsen uppmanades att medverka. Kontakta Ingemar.

§8

Skrivelser

Flera skrivelser har sänts/mottagits. Skrivelse till kommunen angående föreningsbidrag till FUNQ.
Kommunen har svarat. Mark- och Miljödomstolen har sänt över information som Kolmårdsvinds
ombud sänt in angående vindkraftpark i Bråviken. FUNQ har svarat. Brev om beviljat förlustbidrag till
hamnfesten från kommunen. Brev till Leader Sörmlandskusten med idéskisser om med begäran om
UE-bidrag. Leader Sörmlandskusten har svarat nej.

§9

Hamnutvecklingen

Nästa hamnutvecklingsmöte är 25:e augusti. Då kommer representanter från Nyköpings kommun att
delta. FUNQ har fått en förfrågan från en entreprenör som är intresserad av att etablera
restaurangverksamhet i Nävekvarns hamnområde. Både nybyggnation alternativt renovering i
samarbete med fastighetsägare kan vara aktuellt. Styrelsen diskuterade förslag på olika platser och
byggnader som skulle kunna vara aktuella. Lars har kontaktat vissa berörda och fortsätter att hålla
dialog med entreprenören. Idéskiss för hamnutveckling insänd till Leader Sörmlandskusten. De svarar
att en fördjupning av underlaget behövs.

§ 10

Trafiksäkerheten i samhället
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Lars och Stig informerade om att en trafikplanerare från kommunen varit och diskuterat
trafiksituationen i skolans närhet. Han återkommer till Stig med förslag på åtgärder. Styrelsen
diskuterade också övergångsstället samt vägens utformning på Nyköpingsvägen vid Tunabergsgården.
Vägföreningen ska ta kontakt med NTF för trafik- och hastighetsräkning. Den 18 augusti besöker
trafikverket Nävekvarn gällande planering av infrastruktur på Tunabergshalvön. Stig och Lars kommer
delta i detta möte.

§ 11

Parkbadet

Nyköpings kommun kommer i år att se över alla kommunala badplatser. Albert Ellerstad gjorde en
besiktning av badet den 10 maj. Ulf M och Lars W deltog. Följande åtgärder kommer vidtas; mer sand
ska levereras så att strandkanten skjuts utåt, gungorna och volleybollplanen ska fräschas upp, badet
ska få en egen toalett. Ulf Myrman är ansvarig för kontakten med Nyköpings kommun. Kommunen har
skrivit avtal med NQBK om skötsel av Parkbadet.

§ 11

Masugnsdammen

17 maj genomförde Mark- och Miljödomstolen i Nacka en förhandling med kommunen om ombyggnad
av Masugnsdammen. Ombyggnaden tar fyra månader och måste göras under sommarmånaderna då
det är minst påfyllnad av regnvatten. Beslut från Mark- och Miljödomstolen kommer mitten av juni.

§ 12

Facebookgrupp

Styrelsen diskuterade möjligheterna till att ha en egen facebookgrupp för FUNQ. IB och Lars
har tidigare tagit fram ett sådant underlag. Frågan bordlades.
§ 13

Projektkalendern

Projektkalendern reviderades och läggs in på hemsidan.
§ 14

Nästa styrelsesammanträde

Nästa styrelsesammanträde bokades till tisdagen den 23 augusti kl 19.00. i Folkets Park. Hans S bokar
lokal.

§ 15

Övriga frågor

Lars informerade om arbetet med nya storregionplanerna där hela Södermanlands län planeras ingå i
Svealandsregionen med fem andra län. Tunabergshalvön kommer då att vara den allra sydligaste delen
i den storregionen. Kommunbygderådet arbetar med uppgifter om hur vi i södra delen ser på det
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förslaget. Hans S tog upp frågan om vem som ska söka tillstånd hos polismyndigheten för hamnfesten.
På förfrågan informerade Hans om att Torne Hellström sökt detta tillstånd tidigare år. Lars W föreslog
att Hans ber Torne att söka detta tillstånd även i år för att ”inte uppfinna hjulet igen”. Hamnfesten och
erfarenheter från den tas upp vid nästa styrelsesammanträde.

Vid protokollet
Sandra Svensson

Justeras
LARS WAERN
Lars Waern

Marie Bermar-Vistedt
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