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Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 23 augusti 2017 
 
Närvarande: Lars Waern, Ulf Myrman, Sandra Svensson, Hans Sohlström, Stig Isaksson, Peter 
Svedlund, Ingemar Lindh, Tony Karlsson, Ulrika Harnestam 
 
Innan mötet informerade Linda Jarnhamn om dagens workshop gällande Nyköpings kommuns 
nya besöksnäringsstrategi som hon och Lars Waern hade deltagit i. Hon berättade även om 
sina egna tankar kring hur Nävekvarn och FUNQ skulle kunna ta ytterligare steg för att 
utvecklas som turistmål. Bl.a. ”Hur kan vi få barnfamiljer att njuta av Nävekvarns 
hamnområde?” Linda tog även upp trafiksäkerheten (hastigheter, barn i trafiken mm) i 
Nävekvarn som helhet. 
 
§ 1  Mötets öppnande  
 
Lars Waern öppnade mötet och hälsade alla välkomna till NQBKs klubblokal.  
 
§ 2  Val av ordförande 
  
Lars Waern valdes till ordförande för mötet.  
 
§ 3 Val av sekreterare 
 
Sandra Svensson valdes till sekreterare för mötet.  
 
§ 4 Val av justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet 
  
Ulrika Harnestam valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
 
§ 4 Föregående protokoll 
 
De båda protokollen från den 10/5 samt den 14/6 godkändes av styrelsen.  
 
§ 5 Ekonomisk rapport, medlemstutveckling samt slutredovisning hamnfesten 

2017 
 
Carina meddelade genom Lars att ekonomin är i balans. Medlemsantalet är det samma som 
vid föregående möte. Redovisningen från hamnfestkommittén av hamnfesten är slutförd.  
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§ 6 Hamnfest 2018 
 
Styrelsen beslutade att ha som inriktning att utföra hamnfesten i samband med pingstregattan även 

nästa år. Beslut om datum för hamnfest 2018 ska tas under hösten. Hans Sohlström är 

sammanhållande. Hans har även kontaktat Tove Wideberg som konferencier. 

§ 7 Turistguide 2018  
 
Styrelsen ställer sig positiv till att göra en turistguide 2018. Om detta ska vara genomförbart krävs det 

att en eller flera personer anmäler sig att ta det övergripande ansvaret att framställa broschyren. I 

dagsläget har ingen anmält intresse. Frågan bordlades men tas upp på hemsidan, FB och vid infomötet 

16 sept.  

§ 8 Hamnutvecklingsmöten 
 
Styrelsen konstaterade att arbetet med regelbundna hamnutvecklingsmöten har gett resultat 

och att samarbetet mellan hamnens olika intressenter nu har nått en god nivå. Frågan 

diskuterades om huruvida arbetet skulle fortsätta eller ej. Styrelsen var enig om att möten ska 

fortsätta hållas. Nästa möte är inbokat fredagen den 25 augusti.  

§ 9  Informationsmöte FUNQ lördagen den 16 september 
 
Lars presenterade en preliminär agenda för mötet som ska hållas i Brukslokalen. Ingemar, 
Sandra och Ulrika ansvarar för förtäring. Inbjudan till mötet ska utlysas på Facebook (Lars), 
anslagstavlorna (Lars), hemsidan (Lars) samt NGIFs infotavla (som Ulf fixar). Lars tar även 
kontakt med kommunens representanter för skolan, bostadsutvecklingen samt 
Masugnsdammen. Ev. deltar även Siw Andersson (Coop Nära). Alla samverkar för att skapa en 
bra infodag. 
 
§ 10 Skrivelser 
 

• Detaljplanesynpunkter (positiva) på sågverksområdet i Buskhyttan insänt.  

• Skötsel av grönytor i Nävekvarn. Svar om hundlatrintömning.  Kommunen svarar i mail 

28 juni att Nävekvarns Vägföreningen ansvarar för papperskorgar (motsv)  med 

undantag för den vid busshållplatsen. Får betalt för detta.  

• Vi frågade Kommunledningen om inte hela Masugnsdammen ska ”tömmas” på 

bottensedimentet då dammen är torrlagd. Vi fick svar att det INTE ingår i det projekt 

som omfattar åtgärder för borttagning av de gamla dammluckorna! Vi har åtminstone 

väckt frågan till beslutande inom Kommunen INNAN arbetena i Masugnsdammen 

avslutats! 
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§ 11  Ungdomsverksamheten uppföljning/utveckling 
 
Ledarna på Hyttan var inbjudna men kunde tyvärr inte delta. Ulf ska fråga om de har möjlighet 

att delta på informationsmötet den 16 september.  

§ 11  Bostadsutvecklingen  
 
13 juli genomförde Ingemar och Lars ett möte med presumtiva bostadsbyggare. De såg 

positivt på möjligheterna att bygga bostäder i Nävekvarn. Ingemar fortsätter kontakterna med 

företag i Trosa som visat intresse. Ingemar tar även kontakt med andra företag som kan vara 

intresserade. 

§ 12  Skolan 
 
De nya rektorsområdena har nu trätt i kraft. Rektorn för det rektorsområde där Nävekvarns 
och Buskhyttans skolor ingår är inbjuden till informationsmötet den 16 september. 
 
§ 13 Masugnsdammen 
 
FUNQ har fått beskedet från Nyköpings kommun att det inte blir någon fontän på 

Masugnsdammen… 

§ 14 Trafikräkning 

Stig rapporterar att trafikräkning i Nävekvarn genomfördes för flera år sedan. Det visade sig 

då (under sommaren) att ett stort antal fordon passerade främst på Nyköpingsvägen. FUNQ 

har begärt av Vägföreningen att nya trafikmätningar ska göras så att vi får fram aktuella 

faktauppgifter. Så har tyvärr inte kunna ske under 2017. Enl. Stig är planen att nya 

trafikmätningar ska ske under 2018! 

§ 15 Befolkningsstatistik på Tunabergshalvön första halvåret 2017 

Befolkningen har ökat med några enstaka individer i Nävekvarn. Befolkningen på hela 

Tunabergshalvön har dock minskat något.  

§ 16 Hemsidan 

I augusti har FUNQ hemsida = Nävekvarns informationssida haft problem med intrång. Detta 

är åtgärdat. Bertil Fogstedt ska se över hur sidans säkerhet kan förbättras. FUNQs 

facebooksida är välbesökt liksom hemsidan som haft över 10 000 besök hittills under 2017. 
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§ 17 Föreningsmässa  

Föreningsmässan i Nyköpings ska genomföras lördagen den 14 oktober. Sandra ska beställa en 

beachflagga för den typen av tillfällen.  

§ 18 Nästa styrelsesammanträde 

Nästa styrelsemöte bokades till den 16 september kl 12.00 innan informationsmötet i 

Brukslokalen.  

§ 23  Mötet avslutades 
 
Ordförande tackade styrelsen för kreativa diskussioner och förslag och avslutade därefter 
mötet. 
 
 
 
Vid protokollet                                                          
 
Sandra Svensson 
 
 
 
Justeras  

Lars Waern 

Lars Waern   Ulrika Harnestam 
 


