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Protokoll fört vid extra styrelsemöte i FUNQ 13 februari 2019 
Närvarande: Lars Waern (ordförande), Sandra Svensson (sekreterare), Anna Svedlund, Helena 
Larsson, Ulf Myrman, Hans Sohlström, Linda Jarnham (via telefon) 
§ 1  Mötets öppnande  
Lars Waern öppnade mötet och hälsade alla välkomna till NQBKs klubblokal.  
Anledning till detta styrelsesammanträde är att informera om aktuellt läge angående affären i 
Nävekvarn samt beslut om bildande av arbetsgrupp att stötta med råd vid en nyetablering av 
affär. 
 
§ 2  Bakgrund 
 Distriktschefen på Coop, Anna Södergren kontaktade Lars Waern onsdagen den 12/2 och 
meddelade att Coop beslutat att lägga ner Coop Nära i Nävekvarn. Hon var tydlig med att 
beslutet var fattat och inte gick att påverka. Lars bad Anna Södergren att ta kontakt med 
Maria Karlsson på näringslivsenheten i Nyköpings kommun. Senare samma dag kontaktade 
Berit Christoffersson (landsbygdslots i Nyköpings kommun) Lars med önskan om att bilda en 
arbetsgrupp med lokal förankring gällande affären. Martina Hallström (kommunalråd för 
Centerpartiet) tog också kontakt med Lars och tipsade om att arbetsgruppen skulle kunna 
titta på hur affären i Vrena är organiserad och uppbyggd. Under eftermiddagen tog Lars 
kontakt med turistchefen i Nyköpings kommun, Erik Lindhe och bad honom att ta med frågan 
som en punkt på det planerade uppstartsmötet för destinationsplanen på måndagen den 
17/2. Under onsdagskvällen tog även Adam Löfman (nuvarande butikschef på Coop Nära) 
kontakt med Lars för att informera om situationen. Lars informerade styrelsen via mail under 
kvällen och skickade dagen därpå ut en kallelse till ett extrainsatt styrelsemöte samma kväll.  
 
Under torsdagen har Berit Christoffersson informerat Lars om att hon varit i kontakt med 
fastighetsägaren Gustav Ohlin från Stage Fastigheter AB i Oxelösund. Hans inriktning är att det 
fortsättningsvis ska vara en livsmedelsaffär i fastigheten. SVT Sörmland har under dagen gjort 
ett reportage om affärens nedläggning liksom i Sörmlands Nyheter. Flera intresserade 
entreprenörer har under dagen hört av sig. Lars har förmedlat kontaktuppgifter.  
§ 3 Arbetsgrupp 
Nyköpings kommun kommer bilda en arbetsgrupp kring affärens framtid. Ett första mötet är 
inbokat den 24 februari kl 18.00 i NQBKs klubblokal. Från Nyköpings kommun kommer 
Näringslivsenheten delta. Styrelsen för FUNQ beslutade att medverka. Daniel Harnestam 
(ledamot i NGIF) har anmält intresse om att vara med och arbeta med frågan och kommer 
även han att bjudas in. Fastighetsägaren kommer att bjudas in. Arbetet leds av Berit 
Christoffersson.  
§ 4 Mötet avslutades 
Lars Waern tackade för många kreativa förslag och avslutade kvällens möte.  
 
Vid protokollet                            Justeras                               
Sandra Svensson   Lars Waern 

   Lars Waern 


