Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 13 juni 2011
Närvarande: Gunnel Linnertz, Elisabet Englund Wall, Emil Viking, Stig Isaksson, Björn Holmquist, Björn
Johansson
1. Ordföranden förklarade mötet öppnat.
2. Till protokolljusterare utsågs Elisabet.
3. Föregående protokoll saknades men rekapitulerades och lades till handlingarna.
4. Projektkalendern
a. 14-2010 Strandpromenaden. Strandpromenaden kommer att bli av dock har
Nyköpings kommun inte fattat det formella beslutet ännu. Länsstyrelsen har medel
för att anlägga vägen. FUNQ (Kurt) ordnar med kor.
b. 6-2010 Detaljplanen Pryssgården. Detaljplanen (ca 30 tomter) ska upp i bygg- och
tekniknämnden 21/6.
c. 7-2010 avslutades
d. 16-2011 avslutades
5. Rapport från medlemmarna
a. Vägföreningen
Möte ska hållas med kommunen och Ostkustens Marina för att se vad kommunen
kan hjälpa till med (geologisk undersökning av gång- och cykelvägen, genomgång av
handlingstider och inneliggande ärenden).
28/6 kommer trafikverket angående hastigheter på Nävekvarns vägen
Tillsammans med trafikverket ska man titta på busshållplatsen 5 träd ska ersättas.
Samarbete pågår med NQBK angående infrastruktur kring hamnplanen.
Asfalteringsarbeten pågår.
18 parkeringsplatser ska anläggas vid B-huset.
b. Parken
Sommarens aktiviteter är i gång.
Dansbanan har målats om invändigt.
Plan för bevarande av parkens karaktär (med bland annat stora tallar) ska tas fram.
c. Fiskeföreningen
Ansökan (undersökning av förhållanden) till Jönköpings fiskbiologi är godkänd hos
fiskeområdet Leader.
Kommunen tar ansvaret för laxtrappan när bron över Näveån byggs om.
Samrådsmöte med bland andra länsstyrelsen, kommunen, Jönköpings fiskbiologi
hålls 16/6 i NQBKs lokal.
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d. Hamnfesten
Programmet är fastställt (10:00 – 18:00 2/7) och innehåller knallar, loppmarknad,
musik, seglingstävling, uppvisning av racerbåtar m m.
e. Politikerträff
Det är svårt att få ut politikerna.
16/6 hålls ett möte om vad som kan göras åt att våra politikers begränsade
engagemang för föreningar utanför centrala Nyköping.
f. Brukslokalen
Renovering av fasaden (panelbyte och tilläggsisolering) pågår.
g. Idégruppen
Lanseringen av årets turistbroschyr är genomförd.
h. Elisabet
Elisabet har börjat ta bilder till bildspelet.
”Historien kring Näveån” har reviderats. Emil undersöker om han kan få den översatt
till engelska.
Blåsåsen håller öppet under juli och augusti.
i. Ekonomi
Medlemsavgifter (13/6) uppgår till 16 300 kr, 3 föreningar har ej betalat, 6 företag
står som sponsorer. På kontot finns ca 16 000 kr.
6. Övriga frågor
Björn J ställde frågan om FUNQ på något vis stöttar befintliga företagare i Nävekvarn som
sägs upp från sina lokaler. Gunnel undersöker de faktiska förhållandena innan vi fattar något
beslut.
7. Nästa möte
Nästa ordinarie styrelsemöte är 2011-08-23 klockan 18:30 i NQBKs lokal.
8. Mötet avslutades.

Mötessekreterare

Justeras

Björn Johansson

Elisabet Englund Wall
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