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Händelseutveckling angående affären i Nävekvarn
20200212
Distriktschefen i COOP meddelar per tel till ordf. FUNQ att COOP centralt beslutat att stänga
Coop Nära i Nävekvarn med sista öppetdag 16 aug 2020.
Jag ber distriktschefen informera Nyköpings Kommun (Näringslivschefen) om det beslutet.
Arbetet startar omedelbart igång mellan Näringslivsenheten, Fastighetsägaren och FUNQ med
att minimera de negativa effekterna av det beslutet. Strävan är att snarast finna en ny
entreprenör.
20200213
FUNQ styrelse sammanträder och beslutar att biträda enligt stadgarna. Hela styrelsen avser
delta på ett positivt sätt. Informationsutbyte med främst åretruntboende är väsentligt vilket
sker via e-mail, tidningsartiklar, Facebook, FUNQ hemsida samt sammankomster.
Fastighetsägaren uttalar tydligt att de vill skriva kontrakt med en entreprenör som vill driva
livsmedelsaffär helst utan avbrott då Coop stänger.
20200224
Arbetsgruppsmöte mellan Fastighetsägaren, Näringslivsenheten, FUNQ och några
privatpersoner. Det visar sig redan att det finns flera intressenter som vill driva affär i
Nävekvarn.
20200229
Allmän samhällsinformation i Brukslokalen som samlade ca 100 personer. Information om
affären gavs.
20200309
Arbetsgruppsmöte mellan Fastighetsägaren, Näringslivsenheten, FUNQ och några
privatpersoner. Det visar sig att det finns fem intressenter varav tre synes vara mera seriösa
och drivande.
20200315
Arbetet med att hitta en entreprenör som kan/vill skriva kontrakt med Fastighetsägaren
fortsätter. Strävan är att det kan göras i slutet av mars eller början av april.
P.g.a. Coronasmittorisken kommer inget allmänt möte om affären hållas som var planerat i
början av april. Synpunkter kan lämnas med e-mail på serviceplan@navekvarn.se .
Information kommer att lämnas via FUNQ hemsida, Facebook och anslag på anslagstavla.
20200318
Möte Fastighetsägaren och två av intressenterna (tidsseparerade) där Lars Waern, FUNQ, och
Daniel Harnestam, FUNQ, deltog som biträde åt fastighetsägaren.
20200323
Möte Fastighetsägaren och en av intressenterna där Lars Waern, FUNQ, Daniel Harnestam,
FUNQ och Hans Sohlström, FUNQ deltog som biträde åt fastighetsägaren.
Nästa arbetsgruppmöte 6 april.
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20200403
Med anledning av Coronapandemin ställs arbetsgruppsmötet 6 april in. Arbetet fortskrider i
fastighetsägarens regi på planerat sätt. Fastighetsägaren fokuserar arbetet med EN intressent.
20200417
Kontakt med fastighetsägaren och Näringslivsenheten. Positivt arbete och kontakter
fortsätter.
Planen är att fastighetsägaren och en av de tre mycket seriösa intressenterna ska diskutera
detaljer onsdag 22 april och därefter snarast skriva avtal där samtliga de kriterier, som ställts
upp inför mötena med de tre intressenterna, ska finnas med.
Lars Waern
Ordf. FUNQ
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