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Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 27 september 2011 

Närvarande: Elisabet Englund Wall, Stig Isaksson, Björn Johansson, Kurt Rindstål, Emil Viking 

Frånvarande: Gunnel Linnertz, Björn Holmquist, Jerry Andersson 

1. Kurt förklarade mötet öppnat. 

2. Till protokolljusterare utsågs Elisabet. 

3. Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

4. Projektkalendern 

a. 15-4-2009 avslutades 

b. 13-9-2010 avslutades 

5. Rapport från medlemmarna 

a. Båtklubben 

Kommunen avslog bidragsansökan till strandvägen till Skeppsvikshamnen. En ny 

ansökan har lämnats till Leader. 

b. Vägföreningen 

Miljöstationen är nästan klar. Skyltar ska sättas upp och ristippen flyttas till gamla 

ristippen vid skjutbanan.  

Första inventering av grönområden har genomförts. Bland annat ska två träd vid 

badplatsen fällas. Röjning ska även ske utefter och inne i Folkets park. 

Samtliga besvär mot planen för Pryssgårdsområdet har gåtts igenom. Förslaget 

kommer att läggas fram till Bygg och teknik i november. 

c. Parken 

Inventering av parken har skett inför röjning av naturdelen av parken. 

d. Vattenvårdsföreningen 

Det är klart att kommunen bygger en fiskväg samtidigt som bron över ån vid 

Malmvägen/Industrivägen byggs. Jönköpings Fiskbiologi bistår med sakkunskap. 

Föreningens arbete fortsätter uppåt i ån. 

e. Elisabet 

Det har gått åt många exemplar av informationsbladet ”Historien kring Näveån”. 

Blåsåsens sista leverans tillvandrarhemmet sker i helgen. 

Planeringen för julbord har börjat. 

6. Innebörd av skylten ”Far sakta genom Nävekvarn… ” 

Elisabet visade en karta över Nävekvarn och föreslog var röjning av sly skulle kunna ske för 

att försköna Nävekvarn. 
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7. Underhåll och skötsel av Näveån 

Vägföreningen slår sly. 

Kommunen fäller träd. 

8. Markering av strandpromenaden 

Markering av strandpromenaden bör ske innan säsongen 2012 börjar. Stig kontaktar 

kommunen i ärendet. 

9. Rapport från mötet om kommunbygderåd 

En arbetsgrupp bildades som ska titta på de förslag som finns för hur kommunbygderådet 

ska jobba. Förslagen är om kommunbygderådet ska ha en styrelse eller vara ett närverk. 

10. Genomgång av ekonomin 

Punkten ströks denna gång då kassören var frånvarande. 

11. Övriga frågor 

FUNQ har skickat ett brev till kommunen angående campingen och hamnkrogen. 

12. Mötet avslutades. 

 

Mötessekreterare   Justeras 

 

Björn Johansson   Elisabet Englund Wall 


