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Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 30 augusti 2010. 
 
Närvarande: Gunnel Linnertz, Kurt Rindstål, Stig Isaksson, Elisabet Englund Wall, 
Helena Svahn   
 
1. Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
2. Till sekreterare för dagens möte valdes Helena Svahn. 
3. Elisabet Englund Wall utsågs till att justera mötets protokoll. 
4. Aktuellt från medlemsföreningarna: 
Vägföreningen: (Stig Isaksson) 

• Ett förslag till ny placering av miljöstationen är framtaget och ett brev ska gå 
från FUNQ till Tommy Karlsson på Mark och Exploateringsenheten. Enligt nya 
förslaget kommer miljöstation och trädgårdsavfallsplatsen att flyttas till det 
område där Svinhuset står idag.  

• Trafikverket ska komma på besök under september för att besiktiga den 
nuvarande busshållplatsen. Den har en rad brister. Exempelvis för lite 
skärmtak i förhållande till antalet resenärer och saknar handikappanpassad 
avstigningsramp. 

• En trafikmätning är genomförd på infarten i höjd med Hyttvallen under 
sommaren. Den visade att cirka 30 procent att trafikanterna hade 10-20 km/h 
för hög fart. Högsta uppmätta hastigheten var 125 km/h. Någon form av 
upphöjda farthinder kommer att anläggas. 
 

Idégruppen Nävekvarn: (Helena Svahn) 
 
• En sammanställning över sommarens lyckade aktiviteter vid Magasinet Gula 

kvarn förevisades. 
Nävekvarns Båtklubb: (Kurt Rindstål) 
• Arbetet med gångbrovägen för att binda samman Skeppsvikshamnen och 

Gästhamnen pågår. 
• Gästhamnen har haft något färre besökare i år jämfört med förra året. 
5. Uppdatering av FUNQ-punkter 
• Hemsidan: Arbetet med att ta fram en ny hemsida har legat nere under 

sommaren, men nu ska Helena ta tag i det igen. En arbetsgrupp bestående av 
Bo Jonsson, Bertil Fougstedt, Helena Svahn, Björn Holmquist och Agneta 
Skog (lämnar över) ska sammankallas som ett första steg. 
 

• Pryssgården: FUNQ (GL och KR?) har haft möte med Gränssnittet, det företag 
som äger den mark i Pryssgården som är aktuell för bebyggelse, och 
fastighetsägare i Pryssgården. Den fråga som är viktig att bevaka är att skapa 
bästa förutsättningar för att nybyggnation av villor kan påbörjas och att 
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Bolagsbryggan förblir öppen för allmänheten. Gunnel tar kontakt med Ann-
Sofie Karlsson angående vilka planändringar som gått igenom. 

•  Gässplågan: Arbete pågår för att skapa en strandäng väster om Parkbadet 
med förhoppning att gässen ska föredra den före badplatsen. Att ge gässen 
en alternativ betesplats är en förutsättning för att få tillstånd att skjuta av ett 
antal gäss. FUNQ ska skicka en skrivelse (begäran?) om detta till kommunen. 
Kurt undersöker vilka tidigare skrivelser som gått till kommunen och 
länsstyrelsen angående strandängen och gässen. 

•  Brukets lokaler: Förhandlingar mellan ägare och intressenter pågår. 
•  Detaljplan hamnen: Beroende på vilken verksamhet det blir i brukets lokaler 

kan detaljplanen för hamnområdet behöva revideras. 
•  Skolan: Den alternativa skolutredningen har fått göras om till ett antal privata 

medborgarförslag. Ärendet hålls under uppsikt. 
•  Distriktssköterskemottagningen: Kommun och Landsting planerar att 

genomföra ett samrådsmöte angående distriktssköterskemottagningen 1 
september kl 18.00. 

•  Sopstationen: Stig redogjorde under punkten ”Vägföreningen” om planerna, se 
ovan. För den allmänna uppsnyggningen av samhället och genomfarten 
meddelade Stig att kommunen kan hjälpa till med fällning av grövre träd.   

6. Medlemsmöte 
Gunnel bjuder in föreningar som är medlemmar i FUNQ till ett möte den 20/10. 

7. Allmänt informationsmöte 
 Ett allmänt info-möte ska genomföras den 24/11. Kallas till i november. 
8. Kommande styrelsemöten 
 Följande tider sattes för höstens styrelsemöten: 18/10, 22/11, 13/12. Tid 9.00. 

Plats Båtklubben. 
9. Övriga frågor 
 Inga övriga frågor. 
10. Mötet avslutas. 
 
Nävekvarn 2010-08-31 
 
Sekreterare: Helena Svahn 
 
 
 
Justeras:   Elisabet Englund Wall 
 


