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Protokoll fört vid medlemsmöte 2013-01-28 i Båtklubbens lokal, Nävekvarn 

 

 

 

Närvarande: enl. bif. lista 

 

§ 1 Ordförande Olle Lindberg hälsade alla välkomna 

 

§ 2 Stig Isaksson valdes att justera dagens protokoll 

 

§ 3 Lägesrapporter 

 

Pryssgården (Olle) 

Nytt förslag till detaljplan för Pryssgråden har varit utställt och sista datum för besvär var den 

10 januari. Enligt kommunen hade ungefär samma typ och mängd av överklaganden 

inkommit som vid tidigare utställning. Ärendet förefaller bli mycket långrandigt och frågan är 

väl hur ägarna till marken ställer sig. 

 

Hamncafé/Hamnkrog (Curt) 

Kommunen har tagit kontakt med Båtklubben och efterhört möjligheten att hyra delar av A-

huset för en tillfällig lösning av rubricerad fråga. Båtklubben har svarat ja på frågan med 

förbehållet att de röda byggnaderna framför A-huset rivs och toaletter/tvättrum flyttas till 

campingen. Curt betonade att det inte är Båtklubben själva som kommer att bedriva 

caféverksamhet. Det blir en fråga för kommunen att finna entreprenör. 

Flera uttalade att det var viktigt att driva camping, café/hamnkrog och glassakiosk 

tillsammans för lönsamhetens skull. 

 

Hemsidan (Monica) 

En uppfräschning av hemsidan är under bearbetning och Monica kommer inom kort att 

kontakta annonsörerna om uppdatering av texter. Meddelades att sökta kommunala medel inte 

har beviljats för en helt ny hemsida. 

 

Busstidtabell (Olle) 

FUNQ har tillskrivit Länstrafiken med anledning av den nya försämrade busstidtabellen 

främst för resande skolbarn. Länstrafiken har tagit klagomålen till sig och ändrat tabellen till 

det bättre. 

 

Melodikrysset (Gunnel) 

Inbjudan har sänts till Sveriges Radio om att ha Melodikrysset på besök på Hamnfesten 29 

juni 2013. Besked om Nävekvarn kan bli aktuell som besöksort kommer troligen under 

februari. 

 

Turismutredning (Olle) 

Kontakt har tagits med Linköpings Universitet om en turismutredning för Nävekvarn 

 

 

§4 Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna 
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§5  Rapport från arbetsgruppen för ”Framtidstro – Nävekvarn” (Olle) 

 

Gruppen har haft fyra protokollförda möten och diskuterat brett om framtiden för Nävekvarn. 

 

Gruppen föreslår att de viktigaste faktorerna för Nävekvarn att samlas kring är 

 

KULTURARVET –  BRUKET -  FOLKETS PARK 

 

För att samhället skall utvecklas behöver inflyttning och företagande stimuleras. Samhället 

kan göras mera attraktivt genom att göra sig känt genom turismaktiviteter t e x  

 

Hamnfest och Skördemarknad, samt parollen  

 

”Det händer alltid något på torsdagar i Nävekvarn” 

 

 

§ 6    Idéupplägg för sommaraktiviteterna: Hamnfest/Skördefest 

 

Hamnfesten planeras till den 29 juni och Skördefesten till den 28 september (i samarbete med 

matkluster Sörmland), båda aktiviteterna omfattar hela samhället. 

 

Följande personer anmäldes till festkommittén: 

Hasse Sohlström 

Marie Louise Lorentzon 

Gunnilla Fohlin 

Björn Johansson 

Sedan tidigare har Stig Johnsson, Ulf Myrman, Lars Ekbäck och Torne Hellström ingått i 

kommittén.  

Deltagarna i gruppen löser frågan om sammankallande ”General” inom gruppen. 

Hamnfesten förväntas få mer marin prägel med t.ex. båtmässa-utställning, regatta etc. 

Arbetsgruppen ”Framtidstro Nävekvarn” har efterhört med Marina intressenter för deltagande 

och detta bestämdes utvecklas med NQBK. 

 

 

Parollen ”Det händer alltid något i Nävekvarn” behöver samordnas genom att 

turismsamordnare samlar de olika aktörerna för gemensam planering och beslut om 

gemensam marknadsföring av resp. händelse. Olle föreslår att Sörmlands turistchef även 

borde kallas.   

 

Därefter vidtog ett engagerat idéutbyte om vad som är bra för Nävekvarn varvid bl. a. 

föreslogs 

- En upprustad Folkets Park 

- En ny restaurang i Folkets Park 

- Större campingplats 

- Promenadbingo mellan de olika aktiviteterna på Skördefesten 

- Potatisskutan borde beställas till skördefestdagen 

- ”Loppis i hela byn” på sylt, saft, bullar, bröd etc. allt som går att äta 

- En hearing med våra politiker på FUNQ.s informationsmötet, vad vill de/ vad får vi 
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§ 7 Rapport från medlemmarna 

Bland rapporterna från medlemmarna märktes informationen från Bruksalliansen om en 

ombyggnad av det nuvarande köket, kommer att ske under augusti/sep. enl. planen. 

Båtklubben har fler båtplatshyrare än båtplatser, diskussion om ev. nya bryggor pågår. 

 

 

§ 8 Övriga frågor 

Valberedningen frågade medlemmarna vilken förening man föreslog skulle ha en adjungerad 

styrelseledamot i FUNQs styrelse under 2013. Föreslogs att Idrottsföreningen skulle tillfrågas. 

 

 

 

§ 9  Mötets avslutades genom att ordföranden tackade för visat engagemang. 

Kallelse till kommande möten anslås i vanlig ordning. 

 

Vid protokollet 

 

 

Gunnel Linnertz  

 

Justeras 

 

 

Olle Lindberg  Stig Isaksson 

 

 

 

 


