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Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 4 november 2020 
 
Närvarande: Lars Waern, Tord Månsson, Tony Carlsson, Hans Sohlström, Udo Ulrich, Ingemar 
Lindh, Fredrik Vistedt, Liz Brådhe, Laila Johansson och Helena Larsson. 
 
1.Mötets öppnande 
Lars Waern öppnade mötet och hälsade alla välkomna i Brukslokalen. 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 
Hans Sohlström valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
 
3. Genomgång av protokoll från föregående möte. 
Föregående protokoll lades till handlingarna. 
 
4. Ekonomisk rapport och medlemsutveckling 
 Ekonomin är i balans. 
Inga nya medlemmar har tillkommit. Tecknar man medlemskap nu så gäller det även för 2021. 
Vi fick avslag från Sörmlands sparbank ang. sponsring. Däremot vill de köpa reklamutrymme 
plats vid våra ev. event.  De kan även tänka sig att köpa en annons i turistguiden. Laila håller i 
kontakterna med Sörmlands Sparbank tillsammans med Hans S för Hamnfesten samt Udo U 
för Nävekvarnsguiden. 
 
5.Möte med kommunrepresentanter 13 oktober 
Lars och Ingemar var och träffade Anna Af Sillén, oppositionsråd i Kommunen angående 
utveckling av Nävekvarn. Samma info som tidigare lämnats till Martina Hallström, 
Kommunalråd och Ordf. i Tillväxt- och Landsbygdsutskottet. Kontakt har även tagits med 
Maria Ljungblom, planeneringschef i Kommunen. De är positiva till bostadsbyggande men 
med begränsning att använda funktionsduglig jordbruksmark. 
De finns inga kommunala tomter till försäljning för privatpersoner på hela Tunabergshalvön. 
Detta bör snarast förändras! 
Anna af Sillén visades även hur Masugnsdammen ser ut i dagsläget. Hon tyckte inte att den 
såg trevlig ut och behöver åtgärdas vilket Mark- och Exploateringsenheten inom  Kommunen 
utreder. 
 
Ingemar har varit i kontakt med ett byggbolag, Acasa bostad angående bostadsbyggande i 
Nävekvarn. De planerar just nu bostadsbyggande i Oxelösund. De kommer ut hit under 
november och tittar på olika tänkbara marker. 
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6. Affären och macken 
Liz meddelade att rivningen är klar och uppbyggning har påbörjats. Fräscha lokaler är målet! 
Hon kommer lämna besked nästa vecka när de kan öppna affären. I början blir det bara 
förbutiken som kan vara öppen medan fortsatt bygge pågår. 
De flesta servicefunktioner kommer att finnas men ATG och Svenska spel väljer att inte finnas 
med från början. 
 
Macken, bensin kommer förhoppningsvis finnas till jul men senast vid nyår. 
 
7. Hamnfest 2021 
Inget nytt. 
 
8.Turistguiden 2021 
Ewa Wennström kommer på besöksnäringsmötet 5 nov och ev. några andra möjliga 
annonsörer. 
 
9. Allmänt infomöte 24 oktober inställt. Nytt infomöte? 
Det blir inget fysiskt möte. Liz och Kurt skickar ut information skriftligt. 
 
10.FUNQ infoblad vid nyår 
Tord har informerat Kurt Rindstål att vi trycker upp infoblad hos NQBK innan jul. 
Inga nya förslag på innehåll har kommit in till Lars. Det blir ett likande som det här året. 
Laila beställer 800 st. förtryckta inbetalningskort. De ska läggas med i infobladet. 
 
11. Besöksnäringsmöte 5 november 
Inbjudan har gått ut. Ca 13 personer deltar. Sandra Svensson och Udo U håller i mötet. 
Johanna Åkerman från kommunen kommer. Även några nya näringsidkare har anmält 
intresse. 
Syftet är att prata om erfarenheten från sommaren för att kunna lägga en bra grund för nästa 
års verksamheter. 
 
12.Statusrapporter 
 -Inga skrivelser har kommit. 
 -Stipendier vid årsmötet 2021 
  Vi har inga förslag och tar upp det på nästa möta igen. 
 -Hemsidan inget nytt. 
 
13.Övriga frågor 
Urban F föreslår att Masugnsdammen, utveckling av lekparken i hamnen, minigolf i 
hamnområdet, sittplatser och försäljningshytter i hamnen ses över. 
 
Hamnutvecklingsmöte 27 november kommer genomföras som planerat om inte ytterligare 
restriktioner p.g.a. Coronapandemin beslutas. 
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14. Nästa möte 9/12 kl. 19,00 
 Lokal meddelas senare. 
 
15.Mötet avslutades 
Ordförande tackade för kvällens möte. 
 
Vid protokollet 

Helena Larsson 

Helena Larsson 
 
Justeras 

Lars Waern                             Hans Sohlström 

Lars Waern   Hans Sohlström 
 


