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Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 4 september 2019 
 
Närvarande: Lars Waern, Sandra Svensson, Anna Svedlund, Helena Larsson, Ingemar Lindh, 
Mona Karila, Stig Jonsson, Ulf Myrman, Herman Mohs 
 
§ 1  Mötets öppnande  
 
Lars Waern öppnade mötet och hälsade alla välkomna till Brukslokalen.  
 
§ 2 Agenda 2030 
 
Mona gav en kort sammanfattning av innehållet och syftet med Agenda 2030. Samtliga 
ledamöter fick en arbetsbok för Agenda 2030 där det gavs möjlighet att fördjupa sig 
ytterligare i de olika målen samt tips och idéer på hur vi som föreningen kan arbeta för att 
uppnå målen. Detta var ett första steg för FUNQ att på ett medvetet sätt förhålla sig till och 
sträva mot målen för Agenda 2030.  
 
§ 3  Val av ordförande 
  
Lars Waern valdes till ordförande för mötet.  
 
§ 4 Val av sekreterare 
 
Sandra Svensson valdes till sekreterare för mötet.  
 
§ 5 Val av justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet 
  
Stig Jonsson valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
 
§ 6 Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte 
 
Föregående protokoll lades till handlingarna.  
 
§ 7 Ekonomisk rapport  
 
Redovisningen av Hamnfesten är nu klar. Resultatet visade  -18 955 kr vilket täcks av det beslutade 

förlustbidraget från Nyköpings kommun.  I övrigt meddelade Stig att ekonomin var i balans.  

 
§ 8 Möte med kommunrepresentanter ang utveckling av Tunabergshalvön 
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Den 27 augusti hölls ett möte som Linda ledde med representanter från Nyköpings kommun, 

Buskhyttan och FUNQ angående det fortskridande arbetet med att ta fram den nya serviceplanen.  

Flera av FUNQs styrelseledamöter deltog och samtliga var överens om att det var ett konstruktivt och 

givande möte. Mötet avslutades med en promenad runt Masugnsdammen där det gavs möjlighet att 

titta lite extra på dammen (som växt igen), affären, Svalbergsgården och Gula Kvarn.  Under hösten 

kommer kommunen att kalla till workshop angående det fortsatta arbetet med att ta fram den nya 

serviceplanen. Beslut i Kommunstyrelsen väntas i december. 

§ 9 Ansökan om bidrag för kommunikation/information 
 
Kommunstyrelsen har beslutat att avsätta 10 000 kr från landsbygdsmiljonen till de olika orterna på 

landsbygden. Pengarna ska användas till kommunikationsinsatser som är kopplade till arbetet kring 

inventering av offentlig och kommersiell service i syfte att ta fram den nya serviceplanen.  Bidraget kan 

sökas under 2019-2020. Diskussion påbörjades kring hur FUNQs behov av dessa pengar ser ut. 

Handläggare inom FUNQ är kassören. Frågan bordlades.  

§ 10 Hamnfest 2020 
 
Om hamnfesten ska arrangeras år 2020 krävs det fler personer i det ideella arbetet. Hans S har 

meddelat att han är positiv till att leda den verksamheten. Hamnfestkommittén måste utökas till fler 

personer. Frågan kring hur de olika föreningarna arbetar med hamnfesten diskuterades. Kan de olika 

föreningarna engagera sig mer och på nya sätt? Frågan bordlades.  

§ 11  Turistguiden 2020 
 
Guiden har även detta år varit mycket populär. Det finns en efterfrågan på en tryckt broschyr. 
Ingen har anmält intresse om att projektleda guiden för nästa år. Sandra ska fråga Udo Ulrich 
om han kan tänka sig att ansvara för guiden 2020. (Efter mötet har Sandra haft kontakt med 
Udo som inte har möjlighet att leda det arbetet.) 
 
§ 12 Besöksnäringsmöten 
 
Sandra (med stöttning av Anna) ansvarar för att planera och sammankalla föreningar och 
företag inom besöksnäringen på Tunabergshalvön till ett utvärderingsmöte i november samt 
ett planeringsmöte i februari.  Kommunens besöksnäring (Turistchefen) avser bjuda in till 
arbete under hösten med att ta fram en utvecklingsplan för Nävekvarn i detta avseende. 
 
§ 13 Hamnutveckling 
 
Lars rapporterade från den senast hamnutvecklingsmötet den 30 augusti. Ämnen såsom 

trafiksäkerhet, arrenden av mark och vatten, parkbadet, problematiken kring gässen, konsekvenser av 

granbarkborreangrepp etc diskuterades. Minnesanteckningar från mötet kommer att skickas ut senare 

i veckan.  
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§ 14 Informationsmöte 
 
Beslut fattades om att bjuda in till ett informationsmöte för allmänheten under hösten. Anna 
tillsammans med Mona, Helena och Sandra ansvarar för att planera och genomföra detta.  
 
§ 15 Skrivelser 
 
Skrivelsen till Trafikverket gällande trafikplatsen vid korsningen Nyöpingsvägen/Kvarsebovägen är 

besvarad. Trafikverket är ej ansvarig för den sydvästra delen av den gatukorsningen. Kommunen som 

ansvarar för den delen har tagit ner sly längs med vägen vilket har förbättrat trafiksäkerheten vid 

platsen. Skrivelsen till Nyköpings kommun gällande igenväxtningen av Masugnsdammen är mottagen 

av kommunstyrelsen och överlämnad till samhällsbyggnadskontoret.  

§ 16 Stipendier 
 
Frågan angående utdelning av stipendier vid årsmötet i mars diskuterades. Styrelsen var 
överens om att FUNQ bör uppmärksamma vikten av att registeruttdrag görs vid nyrekrytering 
av ledare inom föreningarnas ungdomsverksamheter. Frågan bordlades.  
 
§ 17 Skolan 
 
Ny biträdande rektor är tillsatt på skolan. Skolgruppen ska ta kontakt och boka ett möte. 

§ 18 Trafikräkning i samhället 
 
FUNQ och Nävekvarns Vägförening har begärt att NTF genomför trafikräkning främst vid 
infarterna till Nävekvarn för att om möjligt få fram faktaunderlag för trafikflödet. Sådan 
trafikräkning genomfördes 8 – 15 juli i år. Sådant underlag, utöver Trafikverkets mätningar, 
saknas sedan tidigare. Resultatet redovisas separat för FUNQ resp Nävekvarns Vägförenings 
styrelser. För närvarande kan inget anmärkningsvärt i resultatet konstateras i förhållande till 
Trafikverkets mera övergripande mätningar. Fortsatt handläggning tas upp vid nästa 
styrelsesammanträde. 
 
§ 19 Befolkningsstatistik första halvåret 2019 
 
Det totala invånarantalet på Tunabergshalvön minskade med 12 personer netto under den 
första halvan av 2019. Detta beror naturligtvis på flera olika subjektiva anledningar men bör 
följas upp. Togs även upp med Kommunen den 27 augusti. 
 
§ 20 Hemsidan 
 
I nuläget är inga åtgärder nödvändiga.  
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§ 21 Lidelsefestivalen i Folkets park 
 

Lidelsefestivalen som genomfördes under flera dygn i Folkets Park fungerade bra. Inför kommande år 

kan samplaneringen mellan övriga entreprenörer behöva utökas.  Bl.a. vad gäller ansvar för camping 

mm. Diskuterades även vid hamnutvecklingsmötet 30 aug. 

§ 21 Nästa möte 
 

Nästa möte planerades till den 16 oktober kl 19.00 i Båtklubbens lokal.  

 
Lars Waern tackade för många kreativa förslag och inlägg och avslutade kvällens möte. 
 
Vid protokollet                                                          
 
 
Sandra Svensson 
 
Justeras  

Lars Waern 

Lars Waern   Stig Jonsson 
 


