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Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 30 mars 2022  
Plats: Brukslokalen 
Tid: kl. 19 
 
Närvarande: Lars Waern, Tony Carlsson, Hans Sohlström, Ronny Franzén, Daniel Larsson (till 
kl. 20.00), Ingemar Lindh, Liz Brådhe, Urban Franzén och Helena Larsson. 
 
1.Mötets öppnande 
Lars Waern öppnade mötet och hälsade alla välkomna i Brukslokalen.  
 
2. Val av ordförande, sekreterare samt justerare 
Lars Waern valdes till ordförande för mötet 
Helena Larsson valdes att föra mötets protokoll 
Ronny Franzén valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
 
3. Presentation av ledamöterna. Föregående styrelseprotokoll och konstituerande möte 12 
mars. Årsmötesprotokoll 12 mars. 
Ronny Franzén hälsades välkommen som ny ledamot i styrelsen. 

Årsmötesprotokollet är kontrollerat och underskrivet av justerarna. Helena mejlar ut det till 
alla i styrelsen under nästa vecka. 

Protokollen lades till handlingarna. 
 

4. Ekonomisk rapport och medlemsutveckling 
Ekonomin är i balans. 

Det är 163 medlemmar varav 9 föreningar/företag. Bra anslutning. 
 

5.Allmärnt infomöte lördagen 9 april kl. 11.00 i Brukslokalen 
Inbjudan kommer att anslås på anslagstavlan och på Brådhes livs. Det läggs även ut på 

hemsidan och Facebook. 
Stadsbyggnadschefen, Linda Kummel informerar om aktuella bostadsbyggnadsplaner på 

Tunabegshalvön. 
Turistchefen Erik Lindhe informerar om aktuella besöksnäringsplaner. 

Liz kommer berätta om utvecklingsmöjligheter av Brådhes livs. 
Hans Sohlström informerar om Folkets Parks planerade evenemang. 
Vi bjuder på fika. Liz, Ingemar och Ronny ansvarar för det. 

Styrelsen samlas kl. 10.30 
 

6. Statusrapporter 
-skrivelser, efter avslag från Trafikverket om att skylta ute mot Nävekvarn vid E4. 
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Vi gör en ny skrivelse om att vi vill att en skylt sätts upp mot Nävekvarn innan 
cirkulationsplatsen vid biografen. 
 
- Statistik, den största gruppen som flyttar från Tunabergshalvön är ålder 40–55 år och 
ungdomar i övre tonåren. 
Vi diskuterade vad det kan bero på. Kanske brist på allmänna kommunikationer. 

Urban och Hans bildar en arbetsgrupp och undersöker med Regionen om allmänna 
kommunikationsförbindelserna kan öka. 
 
  - Nävekvarnsguiden 2022, Eva jobbar med den. Många annonser har kommit in och           
kostnaderna är i stort täckta. Några nya annonsörer och några som tyvärr har avstått i år. 
 
-Hamnfest 2022, Hans meddelar att han ska söka tillstånd för att sätta upp affischer och övrigt 
arbete fortgår. 
Liz hjälper gärna till med affischering. 
Campare ringer till Parken för att söka plats för boende. 
Funq kommer att ha ett informationsbord. Lars och Ingemar ansvarar för det. 
Räddningstjänsten kommer att ha sina bilar uppställda för uppvisning. Det är önskvärt att de 
får stå på parkeringen mittemot Brådhes. 
Förslag att det ska vara någon sorts tävling för besökarna. Hans tar med sig det i den fortsatta 
planeringen. 

 
-Utveckling av hamnområdet. Nästa möte 5 april. 

Vi har fått ett utskick på mejlen från förra mötet. Ingen från Kommunen var närvarande på det 
mötet 

Erik Lindhe, turistchef ska komma på nästa möte. 
Joakim Åkerblom, ansvarig för parkplan kommer förhoppningsvis. 

Parkeringsplatser är fortfarande ett problem. 
Hans Sohlström har sökt tillstånd att arrendera marken utefter gång och cykelvägen för att 

göra parkeringsplatser. 
Marken norr om Mellanvägen som Marinan äger är ett förslag att göra om till 

parkeringsplatser. Lars pratar med Micke på Marinan. 
Skyltning på bron över Nävån i hamnområdet på 8 ton är inaktuell. I detaljplanen från 2011 

står det 10/16 ton (boggie/axeltryck). Den behöver uppdateras. 
 

7. Politikermöte i augusti inför valet 2022 
Lars har varit i kontakt med några politiker som är intresserad av att komma och vi planerar 
nu in till ett möte till tisdagen 23 augusti 2022 kl. 19.00 i Brukslokalen. 

Lars tillfrågar Olof Jonmyren om han vill vara moderator på mötet. 
 

 8. Ansvarsområden inom styrelsen 
Enl. utskick. 
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Det är viktigt att infartsinformationstavlan blir uppdaterad. (Hans, Tony och Liz) 
 
9. Övriga frågor 
Urban tog upp att asfaltering behöver göras på Nävekvarnsvägen. Det är många pott hål. Han 
gör en skrivelse till Trafikverket tillsammans med Lars. 
 

Liz tog upp om vi kunde vara med i Nyköpingsguiden. Där det skulle stå vad man kan göra i 
Nävekvarn. Detta avser pappersutgåvan och är annonser. Ej den digitala Nyköpingsguiden 
som är gratis och där Nävekvarn redan finns med. 
Liz hör med Erik Linde och får mer information så tar vi upp det på nästa möte igen vid behov. 
 
Liz behöver ha en soptunna vid affären. Hon pratar med Daniel Larsson, vägföreningen om 
det. 
 
Helena tog upp om vi kan byta mötesdag i fortsättningen. Vi byter till torsdag nästa gång. 
 
10. Nästa möte torsdag 19 maj 2022 kl. 19.00 i Folkets Park 
 
11. Mötets avslutande 
Ordförande tackade för många bra diskussioner och beslut under kvällens möte. 
 

 
 

Vid protokollet 

 

Helena Larsson 

Helena Larsson 

 
Justeras 
 

Lars Waern                                      Ronny Franzén 

Lars Waern               Ronny Franzén 

 


