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Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 9 november 2011 

Närvarande: Elisabet Englund Wall, Stig Isaksson, , Kurt Rindstål, Gunnel Linnertz, Björn Holmquist 

Frånvarande:, Jerry Andersson,  Björn Johansson,  Emil Viking 

1. Gunnel förklarade mötet öppnat. 

2. Till protokolljusterare utsågs Elisabet. 

3. Föregående protokoll bordlades till nästa sammanträde.. 

4.  Programmet för det allmänna informationsmötet genomgicks där 

FUNQ skall upprepa syftet med föreningen 

Göra en tillbakablick på utvecklingsarbetet som kommunen ledde år 2000 

Informera om de kontakter föreningen har haft med politiker och tjänstemän i kommunen 

Redovisa den gångna turistsäsongen, det ökande antalet besökande och  

turistinformationens verksamhet 

Vägföreningen redovisa läget betr olika vägfrågor, t ex  broförbindelsen vid Coop , gång-och 

cykelvägen från hamnen, röjning längs Näven mm 

redovisa läget om strandäng/strandpromenad mot Pryssviken 

Vattenvårdsföreningen Informera om projektet med vattenvård och fiskfrågor i Näveån, 

kommunala medel för utveckling 

Båtklubben informera om ny broförbindelse mellan Skeppsvik – Nävekvarns hamnar, 

kommande EU-projekt 

FUNQ Informera  om planerna för Pryssgårdens detaljplan och ev bebyggelse av området 

öster om Tunabergsgården 

Informera om planerna på bildandet av ett kommundbygderåd, kommande ”stormöte”  i 

Brukslokalen, Nävekvarn den 29 november 2011. Ny kontaktperson för landsbygdsfrågor i 

kommunen är Ann-Margreth Carlsson tillika näringslivschef. 

 

5. Rapport från medlemmarna bordlades till nästa möte 

6. Ev vindkraftspark i Marviken 

FUNQ har fått fråga från Lars Waern  om hur föreningen ställer sig till en ev etablering av en 

vindkraftpark i anslutning till Marvikens Kraftstation. Efter diskussion enades styrelsen om att 

intet fanns att erinra om en sådan utbyggnad om tillräcklig hänsyn tas till naturlivet med bl a 

livlig flyttfågeltrafik höst och vår. 
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7. Hemsidan 

Styrelsen beslöt att utbetala 2.000 kronor i reseersättning till Bertil Fougstedt för resor i 

samband med hemsidesarbete 2011. 

8. Kassören redovisade det ekonomiska läget och styrelsen beslöt att medlemmarna skall 

tillställas en skrivelse med inbetalningskort bifogat för 2012. Skrivelsen skall uppmana 

medlemmarna att redovisa sina mailadresser så att kallelse till kommande möten även kan 

ske elektroniskt. 

9.  Nästa möte beslöts till 2011-12-07 

10. Mötet avslutades. 

 

Mötessekreterare   Justeras 

 

Gunnel Linnertz   Elisabet Englund Wall 


