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FUNQ verksamhetsberättelse för 2017
Styrelse, revisorer, och valberedning
Föreningens styrelse har under året bestått av:
Carina Haglund, kassör,
Lars Waern, ordförande,
Tony Carlsson, ledamot
Ingemar Lind, ledamot, Brukslokalen
Stig Isaksson, ledamot, Vägföreningen
Marie Bermar Vistedt, supleant
Stig Jonsson, revisor

Sandra Svensson. sekreterare
Peter Svedlund, ledamot
Ulf Myrman, ledamot, NGIF
Inga-Britt Söderström, ledamot, NQBK,
Hans Sohlström, ledamot, Folkets Park
Ulrika Harnestam, supleant
Kurt Rindstål, valberedare
Mikael Sundvall, valberedare

Styrelsen har utsett ett arbetsutskott, AU, som under verksamhetsåret bestått av:
Carina Haglund, Lars Waern och Peter Svedlund.
Styrelsen utsåg vid styrelsesammanträde i april ansvariga för FUNQ olika
verksamhetsområden.
Styrelsemöten och verksamhet 2017
Styrelsesammanträden mm: 9 januari, 20 februari, 3 mars (styrelse-, årsmöte och
konstituerande möte), 12 april, 10 maj, 14 juni, 23 augusti, 16 september (Styrelse-,
Förenings- och Informationsmöte), och 15 november.
FUNQ har genom samarbete med Nyköpings kommun och andra organisationer, haft
ett stort antal möten i syfte att främja utveckling av Nävekvarn med omnejd.
Bland annat kan nämnas möten i början av året med VD Nyköpingshem, Johan Eriksson och
olika politiska företrädare. Vid mötena diskuterades bland annat möjligheter att utöka
bostadsbyggandet i nävekvarnsområdet. Positiva gensvar men i viss mån är det en ekonomisk
fråga.
FUNQ har under året haft fortlöpande kontakter med presumtiva bostadsbyggare.
FUNQ har även 2017 ordnat med möten angående hamnområdets utveckling där hamnens
intressenter medverkat tillsammans med flera ansvariga tjänstemän inom Nyköpings
kommun. Flera bra åtgärder har vidtagits. Kvarstående frågor är dock, liksom tidigare, en
konkret långsiktig plan för hela hamnområdet där café- / restaurangverksamheten,
campingplatsens utbyggnad, båtplatser på vattnet utmed hela strandremsan, infrastrukturen
(båttransporter mm) på själva hamnplanen och trafiksäkerheten ingår. Det arbete som
genomfördes genom omfattande samarbete inom denna arbetsgrupp under 2015/2016/2017
resulterade i att café- / restaurangverksamhet och campingverksamhet kunde genomföras
under sommaren 2017 på ett utökat kvalitativt bra sätt. Goda erfarenheter med bl.a. kraftigt
utökad besöksverksamhet har redovisats!
Allmänt FUNQ-möte har hållits 16 september i Brukslokalen och samlade cirka 50 personer.
Bland annat diskuterades bostadsutbyggnad, infrastruktur, Masugnsdammens modernisering,
skolan och Räddningsvärnet. Uppskattat möte då Nyköpings Kommun planeringschef, Maria
Ljungblom, och projektledaren för Masugnsdammen, Maurizio Dibennardo Galluzzo deltog!
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Under året har FUNQ styrelse informerat medlemmarna om olika verksamheter inom FUNQ
verksamhetsområde.
Övrig information beträffande FUNQ:s engagemang finns utförligt dokumenterat på
hemsidan www.navekvarn.se
FUNQ har via styrelsemedlemmarna deltagit i eller ansvarat för, bland annat följande:
Medverkat för att utveckla turistbyråverksamheten i Nävekvarn.
Ekonomiskt ansvar för Hamnfesten och därmed aktivt driva "Hamnfestkommitten". 3 juni
genomfördes den populära Hamnfesten och var mycket uppskattad!
Som nämnts ovan genomfört flera möten med såväl markägare/byggföretag som
Nyköpingshem och Nyköpings kommuns samhällsbyggnadschef och Planeringschef i syfte att
skapa grund för ökat bostadsbyggande i Nävekvarn och Buskhyttan. Positiva möten som
förhoppningsvis ger resultat på sikt!!!
Underhåll av den helägda hemsidan www.navekvarn.se som under 2017 besökts av cirka
25 000! Populär evenemangskalender mm. Hemsidan drivs och bekostas helt av FUNQ.
Medverkat i Nyköpings Kommun utveckling av besöksnäringsstrategi och Nyköpingsguide.
FUNQ har samordnat möten för att områdets föreningar och företag ska kunna
samarbeta/samverka inom besöksnäringen.
Lobbying för utveckling av livsmedelsaffär inkl. dator i ”Servicepunkten” = affären.
Utskick av informationsblad (900 st) om FUNQ verksamhet till alla hushåll i Nävekvarn med
omnejd som troligen gav ökad kunskap om FUNQ.
Information om FUNQ verksamhet under Hamnfest 2017.
Pågående projekt som FUNQ är delaktig i via sina medlemsföreningar:
Underhåll av Nävåns närområde (bl.a. Masugnsdammen och bron över Nävån på
Industrivägen).
Parkbadet med förbättringar och kompletteringar genom bland annat NQBK.
Parkerings- och trafiksituationsplanering inom Nävekvarn genom Vägföreningen.
P-platser för camping, Folkets Park och badet.
Busshållplatsen, busskuren och cykelställ vid ändhållsplatsen genom Vägföreningen.
Ny infotavla för FUNQ och Nävekvarn.
FUNQ är från och med Kommunbygderådets (KBR) årsmöte 2016 representerat i dess
styrelse vilket är mycket bra. FUNQ var med och startade KBR. KBR kan genom FUNQ
kunskaper belysa ärenden, på ett adekvat sätt, som rör Tunabergshalvön. KBR är
remissinstans för kommunens landsbygdsfrågor.
Vid årsmötet delades stipendier ut till ungdomar i Nävekvarn.
Medlemmar
FUNQ hade den 31 december 2017, 13 förenings- och företagsmedlemmar samt 75
privatmedlemmar.
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