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Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 21 mars 2019 
 
Närvarande: Lars Waern, Sandra Svensson, Hans Sohlström, Anna Svedlund, Linda Jarnhamn, 
Tony Carlsson, Stig Jonsson, Ulf Myrman, Inga-Britt Söderström, Helena Larsson 
 
§ 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 
  
Anna Svedlund valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
 
§ 5 Presentation samt genomgång av föregående protokoll  
 
Eftersom detta var första styrelsemötet efter årsmötet och flera nya ledamöter deltog så 
presenterade sig alla närvarande och informerade lite om sin bakgrund. Protokoll från 
styrelsemötet 9 mars samt det konstituerande styrelsemötet 9 mars lades till handlingarna.  
 
§ 6 Ekonomisk rapport och medlemsutveckling 
 
Stig redogjorde kort för det ekonomiska läget. Inga större förändringar har skett sedan föregående 

möte. Medlemsantalet har passerat 100 personer vilket anses som positivt.  

§ 7 Yttrande på samråd för detaljplan Nävekvarn 3:5 
 
Nyköpings Kommun hade inbjudit till samråd i Brukslokalen för detaljplan för Nävekvarn 3:5 tisdagen 

den 19 mars. Förslag på FUNQ yttrande över detaljplanen föredrogs under styrelsemötet. Styrelsen 

beslutade att sända in yttrandet enligt förslag.  

§ 8 Nyköpings kommuns yttrande på vindkraft vid Morkulleberget 
 
Företaget Ramström Vind AB har sänt en samrådsskrivelse till bl.a. Nyköpings Kommun om att 
få bygga fyra stycken 230 m höga vindkraftverk på Morkulleberget, ca. 4 km väster om 
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Nävekvarn, inom Norrköpings kommun. Nyköpings Kommun har svarat att det är olämpligt 
eftersom området används mycket för bl.a. friluftsliv. Flera vandringsleder passerar området. 
 
§ 9 Hamnfest 2019 
 
Tony och Hasse rapporterar att planeringsarbetet fortskrider. Förlustbidrag från Nyköpings kommun är 

beviljat. Ulf har lämnat över kontaktuppgifter på personer som vill ansvara för parkeringen.  Hasse 

avser lämna in ansökan om tillstånd snarast. Flera personer behövs som arbetar med hamnfesten. 

§ 10 Turistguide 2019 
 
Udo meddelar att arbetet med årets Turistguide går som planerat. Materialet ska skickas till Henrik 

som sköter layout senast fredag 22 mars. Tryckning sker i mitten av april och distribution i 

månadsskiftet april – maj. 

§ 11 Hamnutveckling 
 
Nästa hamnutvecklingsmöte är planerat till den 26 april kl 10.00 och avslutas med lunch.  

§ 12 Kommunbygderådets årsmöte 
 
Kommunbygderådets årsmöte äger rum den 8 april kl. 19 i Husby-Oppunda bygdegård. Om 

någon i styrelsen vill delta så går det bra att anmäla detta till Lars.  

§ 13 FUNQs underlag till Nyköpings kommuns serviceplan 2019-2022 
 

Arbetsgruppen för serviceplan 2019-2022 (Lars Waern, Linda Jarnhamn, Inga-Britt Söderström 

och Mikael Sundvall) har, utifrån enkätundersökning och flera andra inhämtningar av 

synpunkter, sammanställt invånarnas i Nävekvarn (permanent och fritidsboende) åsikter kring 

vilka servicefunktioner som saknas eller behöver förbättras i samhället. Diskussion kring 

samanställningen fördes och styrelsen enades om några punkter som skulle korrigeras i det 

utlämnade underlaget. Lars skickar ut en uppdaterad version till styrelsen. Styrelsen beslutade 

sända in det uppdaterade underlaget till kommunbygderådet. 

Under våren kommer det hållas flera arbetsmöten i Kommunbygderådets regi för att till slut 

enas om ett gemensamt yttrande från de 12 tätorterna. Tidsschema för detta är utsänt till 

styrelsen. Lars kommer återkomma med inbjudan till dessa under våren.   

§ 14 Skolan 
 
FUNQ har fått en inbjudan till att träffa biträdande rektor för Tunabergs skola, Lena Strand. Anna, 

Linda och Sandra kommer gå på mötet tisdagen den 2 april kl 9.00. 

§ 15 Bidragsansökan 
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Möjligheten att söka bidrag för de olika föreningarna diskuterades. FUNQ är normalt inte 

bidragsberättigad för verksamhet från Kommunen.  Senaste datum att ansöka om bidrag för 

ungdomsverksamhet under sommaren är den 24 mars. Ulf meddelade att han ska ta kontakt med 

Tunabergs församling angående samarbete kring ett liknande upplägg med kolloverksamhet som 

genomfördes förra sommaren.  

§ 16 Nävekvarns räddningsvärn 
 
Gränsen för larmområdet för Nävekvarns räddningsvärn (vid brand) går vid Närke samt vid länsgränsen 

mot Östergötland. Lars ska undersöka möjligheterna att utöka larmområdet.  

§ 17 Gatubelysning 
 
Gatubelysningen i samhället fungerar bristfälligt. Styrelsen anser att det vore bra om vägföreningen 

kunde ta ett helhetsansvar för samtliga gator i Nävekvarn inkl väg 511 genom samhället.  Frågan 

bordläggs till hösten.   

§ 18 Välkomstskylt samt annan uppfräschning av samhället 
 
Diskussion kring hur samhället kan utvecklas på ett estetiskt och funktionellt plan. Bl.a. skyltning samt 

parkbänkar i hamnområdet. Det finns behov av en mer kreativ diskussion kring detta där man kan lyfta 

blicken och se till helheten.  Se projektkalendern. Frågan bordlades. 

§ 19 Nävekvarns Bruk startade 1623. jubileum 2023 

Frågan lyftes kring ett eventuellt firande kring att det 2023 är 400 år sedan Nävekvarns bruk 

grundades. Detta bör givetvis uppmärksammas. Idéer och tankar väcktes. Frågan bordlades. 

 
Vid protokollet                                                          
 
 
Sandra Svensson 
 
Justeras  

 

Lars Waern 

Lars Waern   Anna Svedlund 
 


