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Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 17 augusti 2022 kl 19 i Bruks-
lokalen. 
Före styrelsemötet genomfördes ett möte med Olof Jonmyren för att lägga de sista pusselbi-
tarna inför politikersamtalen som planerats till 23 augusti. 
 
Närvarande: Lars Waern, Ingemar Lindh, Tony Carlsson, Daniel Harnestam, Urban Franzén, Liz 
Brådhe, Daniel Larsson, Ronny Franzén och Helena Larsson. 
 
1.Mötets öppnande 
Lars Waern öppnade mötet och hälsade alla välkomna i Brukslokalen. 
 
2. Val av ordförande, sekreterare samt justerar 
Lars Waern valdes till ordförande för mötet 
Helena Larsson valdes att föra mötets protokoll 
Ronny Franzén valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
 
3. Genomgång av protokoll från föregående möte 05–19. 
Kollektivtrafiken och informationstavlan tas upp under statusrapporter. 
Föregående protokoll lades till handlingarna. 
 
4. Ekonomisk rapport och medlemsutveckling. 
Ekonomin är enligt budget. 
Medlemsutvecklingen är 169 medlemmar varav 9 företag / föreningar. 
 
 5.Statusrapporter 
-skrivelser, Trafikverket meddelar att resurserna är slut för i år för kontroll av trafikflödet. Såd-
ana kontroller planeras göras på väg 511 genom Nävekvarn nästa år. 
Angående potthålen på samma vägavsnitt har Trafikverket lämnat till en underentreprenör. 
30-skylten som är nerkörd vid Svalbergsgården är anmält till Trafikverket som i sin tur lämnat 
det vidare till en underentreprenör för åtgärd. 
Vägföreningen kommer så småningom flytta den digitala vägskylten på Malmvägen till en an-
nan plats. 
Daniel L redogör på nästa möte hur trafikflödet och hastigheten har varit under tiden den 
stått på Malmvägen. 
-Bostadsbyggande, Ingemar har varit i kontakt med nye markägaren till fastigheten öster om 
Gula kvarn. Tyvärr får vi inga svar på vad som planeras där. 
- Nävekvarns turistguide, har varit populär. Den kommer även att delas ut på politikermötet. 
Annonsintäkterna kontra utgifter blev en liten vinst i år som planeras att användas för ung-
domsverksamhet. 
-Hamnfest 2022, Folkets park meddelar det var en bra hamnfest med många besökare. 
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Ett förbättringsområde är att ha en dialog med Nyköpings kommun och undvika att det läggs 
en sommarfest i Nyköping samma dag. 
Lars och Ingemar informerade om Funq verksamhet och delade ut turistguiden och infobladet. 

- Nävekvarnskalendern 2022, alla i styrelsen fick en almanacka. 
- Utveckling av hamnområdet. Nästa möte september, Liz sa att det blev ett lyft med 

glasskiosken. Restaurangen fick kortare köer och mer plats åt ätande gäster. 
- Funq hemsida, Jill börjar titta på den sep/okt. 
- Infotavlan, Liz, Tony, Ronny, Daniel H och Daniel L bestämmer ett datum efter mötet 

när de ska ses och titta på konkreta åtgärder att göra med tavlan. 
- Kollektivtrafiken, Urban har skickat in ett mejl till Kommunen ang. bussförbindelser 

mot Oxelösund, fler turer på helgerna och sista turen kl. 23.00 mot Nävekvarn som 
inte går i trafik från Nävekvarn till Nyköping. Han har inte fått någon återkoppling 
ännu. 

 
6. Politikersamtalen 23 aug 
Vi i styrelsen träffas kl. 18.00 för att ställa fram stolar och förbereda inför kvällen. Annons 
kommer att finnas i SN fredag och lördag. Liksom artiklar om Tunabergshalvön. Information 
om politikersamtalen finns sedan lång tid på anslagstavlorna i Nävekvarn, Buskhyttan och 
Koppartorp. 
 
7. Allmänt informationsmöte oktober? 22/10 kl 13? 
Vi avvaktar med beslut och tar upp frågan på nästa styrelsemöte. 
 
8. Övriga frågor 
* En del i styrelsen har den 15 augusti fått en mail från en medlem om FUNQ administration. 
Han skriver där om felaktig information inför FUNQ beslut vid styrelsesammanträde 19 maj 
samt i allmän information angående minnesanteckningar från det allmänna informationsmö-
tet 9 april. Efter analys har FUNQ styrelse enhälligt beslutat:” FUNQ beslut är att det beslut 
som fattats vid styrelsemöte 19 maj är korrekt och fortsatt gällande. 
Det gäller även den information som lämnats via FUNQ hemsida och mejl som allmän inform-
ation (24 maj).” och anser därmed att ärendet är avslutat. 
* Urban F. informerade att en familj hade blivit avvisade att paddla kanot i Nävsjön. Ordf. Näv-
sjöns Sportfiskeklubb är kontaktad av familjen. Vi kan konstatera att det finns tydliga regler på 
deras hemsida. 
* Daniel L. tog upp som förslag att uppmärksamma Nävekvarns Bruk 400 års jubileum. Kan det 
vara något för Hembygdsföreningen, kanske? Kan det uppmärksammas på Hamnfesten 2023 
och i Nävekvarnsguiden 2023? 
 
10. Nästa möte 22/9 kl. 19 i Brukslokalen (prel), därefter 16/11. 
 
11. Ordförande tackade samtliga för ett givande möte. Vi ses 23 augusti. 
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Vid protokollet 

Helena Larsson 

Helena Larsson 

Justeras 

Lars Waern                             Ronny Franzèn 

Lars Waern   Ronny Franzén 

 

 


