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Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 10 juni 2020 
 
Närvarande: Lars Waern, Fredrik Vidstedt, Liz Brådhe, Hans Sohlström, Laila Johansson, Stig 
Jonsson, Udo Ulrich, Ingemar Lindh, Urban Franzén, Daniel Harnestam, Kurt Rindstål och 
Helena Larsson 
 
1.Mötets öppnande 
Lars Waern öppnade mötet och hälsade alla välkomna utomhus i Folkets Park. Lars 
poängterade att beakta Folkhälsomyndighetens restriktionskrav. 
 
2. Val av ordförande, sekreterare samt justerar 
Lars Waern valdes till ordförande för mötet 
Helena Larsson valdes att föra mötets protokoll 
Daniel Harnestam valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
 
3. Genomgång av protokoll från föregående möte. 
Föregående protokoll lades till handlingarna. Det gällde Årsmötesprotokoll, Konstituerande 
möte, Minnesanteckningar från mötena 23/3 och 15/4 som genomförts via mail på grund av 
Coronapandemin. 
 
4. Besluts ärende 
Vid årsmötet beslutades att Kurt Rindstål är ledamot för NQBK. 
Eftersom Kurt är revisorssuppleant behöver NQBK ha en annan ledamotrepresentant enligt 
överenskommelse. 
Kurt tar upp det på mötet med NQBK den 2020-06-11 och återkommer med ett nytt namn. 
(2020-06-12 meddelade Kurt att NQBK valt Tord Månsson att representera NQBK i FUNQ 
styrelse.) 
 
5. Ekonomisk rapport och medlemsutveckling 
Banken har haft lång handläggningstid så att Laila har inte kunnat ta över helt efter Stig. Men 
det är på gång. 
Stig konstaterade att ekonomin är i balans. Föreningen har 92 medlemmar och 6 företag. 
Nytt för i år att vi har fått deklartionsfrihet i 5 år. 
Laila undersöker om vi kan få sponsorpengar från Sparbanken. 
 
6.Statusrapporter 
- Detaljplan 3:5 
Anebyhusgruppen har 7 tomter till försäljning i Nävekvarn. 
Det är i området mellan Gula kvarn och Återvinningsstationen. 
I området nordost om återvinningsstationen, i skogsbrynet, fanns två tomter fram till 1958. 
Kallades Hästhagen. Där bör Kommunen undersöka möjligheterna att skapa tomter till 
försäljning. 
-Affären 
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Systrarna Brådhes AB har tecknat avtal för att driva livsmedelsbutik med servicefunktioner då 
Coop Nära avslutar sin verksamhet 16 augusti.. 
FUNQ har en dator mm sedan 2014 i den s.k.Servicepunkten i affären.Tas bort och 
återplaceras då affären startat upp igen. 
Liz kommer att investera i nya inventarier. Coop har ännu inte meddelat när de kommer att 
börja tömma lokalen. Liz räknar med att hon kommer behöva ha butiken stängd några dagar. 
Hon ser efter en provisorisk lösning så att det går att handla dagliga varor som 
mejeriprodukter mm. 
-Macken 
Funq har inte fått någon tidsplan av Qstar trots flera påminnelser. 
Ev. blir det en tillfällig lösning att det kommer ställas dit en diseltank. QSTAR har denna vecka 
lämnat in bygglovsansökan hos kommunen. Det skickades in 2020 06 08. 
Om någon kommer på något konkret som Funq kan göra så kontakta Kurt Rindstål som är 
sammanhållande gentemot QSTAR. NQBK har varit operativ kontaktfunktion gentemot QSTAR 
sedan invigningen 2009. 
--”Nycklar till framtiden 2.0” enl. Kommunbygderådet. 
Två projekt har lämnats in. Kommunbygderådet meddelar att det blivit förseningar i 
handläggningen. NGIF som lämnat in det ena projektet, ang en MTB-bana vid Hyttvallen, 
kommer i stället erhålla bidrag på annan väg för att täcka materialkostnaderna så att 
projektet som är angeläget färdigställs före sommaren. Bra! 
-Besöksnäringsnätverk 
Turistbyrån i hamnen öppnar 2020 06 11. 
Det kommer att ha öppet To – Sö kl. 10,30-17,30. 
-Utveckling av hamnområdet. 
Nyköpings Kommun har kallat till ett möte 2020 06 01 med berörda. 
Hans Welff vill ha en förteckning över vilka verksamheter och vilken tid på året man nyttjar 
marken på Parkplan. 
Fredrik Vistedt gör en förteckning tillsammans med nyttjarna. 
 
7. Ansvarområden inom styrelsen 
 Vi går på förslaget som Lars sänt ut till styrelsen. 
Daniel, Liz och Helena ser till att datorn flyttas bort från servicepunkten på Coop när det är 
dags. 
 
8.Övriga frågor 
Udo undrar om vi kan trycka upp visitkort till styrelsemedlemmar att använda när men tex. 
träffar kommunen. 
Vi funderar på det och tar upp det igen på styrelsemötet i augusti. 
Liz undrar om hon kan få broschyrer om Funq att ha till besökare som kommer till Brådhes. 
Lars ser till att infoblad finns tillgängliga. 
-Masugnsdammen 
Bron över Nävån blir en gång och cykelbro och är på G att åtgärdas. Stängdes för biltrafik 
2003! 



  2020-06-10 Sida 3 av 3 

 
FUNQ Föreningen Utveckling Näveqvarn  Org.nr:  80 24 16- 8703 
Parkvägen, 611 76 Nävekvarn  E-post: funq@navekvarn.se 
Tel: Se hemsidan web: www.navekvarn.se Bankgiro 614-9116 
 

Ang. själva dammen så undersöker Nyköpings kommun om det går att göra något åt all 
växtlighet. 
-Lokala utvecklingsgruppen Fortsättning efter arbetet med Serviceplan och Översiktsplan.) 
Lars vill att någon inom FUNQ styrelse är kontaktperson mot kommunen och 
näringslivsenheten. 
Daniel Harnestam funderar och återkommer. 
 
9.Prel tider för kommande möte 
26/8, 7/10 ,4/11, 9/12 kl. 19,00. Lokal meddelas senare. 
 
10. Mötet avslutades 
Ordförande tackade för kvällens möte och önskade alla en skön sommar. 
 
Vid protokollet 

Helena Larsson 

Helena Larsson 
 
Justeras 

Lars Waern                             Daniel Harnestam 

Lars Waern   Daniel Harnestam 
 


