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Nedan information om macken som skulle lämnats vid FUNQ infomöte 24 okt i 
Brukslokalen. Informationsmötet ställdes in p.g.a. alltför få föranmälda deltagare 
samt begränsningarna under Coronapandemin. FUNQ återkommer om nytt datum 
för infomöte om affären och drivmedelsmacken. // Lars Waern, ordf. FUNQ

2020-10-23 Lägesbeskrivning och plan för Qstar-macken i 
Nävekvarns hamn

Uppdaterad information finns på båtklubbens hemsida www.nqbk.se
efterhand den finns tillgänglig.

Qstar i samarbete med NQBK har sedan 2008 drivit en mack för bensin 
och diesel i Nävekvarns hamn.

I våras stängde macken därför att de underjordiska tankarna bedömdes 
vara en miljöfara. Qstar har nu installerat en tank för diesel ovan jord men 
beslutat att inte på egen bekostnad installera en tank också för 
bensin. Macken drivs fortfarande i samarbete med NQBK.

När detta stod klart för NQBK påbörjade klubben ett arbete för att försöka 
få fram en lösning som kan erbjuda både bensin och diesel i Nävekvarns 
hamn som förstås kommer att gynna NQBKs medlemmar men i lika hög 
grad vara till gagn för alla Nävekvarnsbor och kommersiella aktörer.

NQBK har nu tillsammans med Qstar tagit fram en teknisk lösning med en 
dubbeltank ovan jord som kan ersätt den begagnade dieseltank som 
installerats. Kostnaden för projektet beräknas till ca 500.000 kr. NQBK har 
sökt och fått en delfinansiering från Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling på ca 400.000 och även sökt och fått ett bidrag från 
Nyköpings kommun på 75.000. Överskjutande belopp kan finansieras av 
NQBK och Qstar.

NQBK och Qstar är överens om ett fortsatt samarbete där NQBK har 
skötselansvaret för macken när projektet med den nya tanken 
genomförts.

Måndag den 26 oktober ska NQBK styrelsemöte behandla 
investeringsfrågan om en kombinerad bensin- och dieseltank för Qstar-
macken. Vi räknar då med att ha klarhet om ett långsiktigt arrende för 
omkringliggande bryggor och vatten för en trygg och effektiv skötsel av 
macken. Investeringen innebär ett mångårigt åtagande för NQBK. Efter 
styrelsebeslut kan vi beställa tanken som har ca 6 veckors leveranstid och 
då ha en mack för både bensin och diesel i Nävekvarns hamn kring 
årsskiftet. 

Kurt Rindstål, ordförande NQBK
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