
Var med och utveckla Nävekvarn 2023!
Under 2022 har FUNQ arbetat med
• Att påverka Kollektivtrafikmyndigheten i syfte att utveckla 

Nävekvarn och hela Tunabergshalvön. Bl.a. avseende 
kollektivtrafiken på helger.

• Påverkat och fört dialoger med Nyköpings Kommun och 
privata fastighetsbolag för byggande av nya bostäder. Bl.a. 
startar Kommunen ett arbete med ny detaljplan för området 
vid Hästhagen och där Återvinningscentralen är idag.

• Hamnfesten genomförs numera i Folkets Park regi. FUNQ 
medverkade.

• Besöksnäringen var främst under sommarmånaderna 
påtagligt positiv.

• Nävekvarns Turistguide 2022 var mycket uppskattad och alla 
5000 ex gick åt även detta år.

• Kommunens Landsbygdsstrategi. FUNQ har medverkat i 
arbetet 

• 23 augusti genomförde vi politikersamtal. Samtliga 8 partier 
deltog. Mycket uppskattat av de över 100 invånarna som 
deltog.

• Allmänt informationsmöte genomfördes 9 april. Populärt!

Du kanske vill hjälpa till inför/under
Hamnfest 2023 

FUNQ bankgiro  614 – 9116, Swish 1234673612
Sätt in 100 kr   NU  för att stödja UTVECKLINGEN AV NÄVEKVARN 2023!



Vad vill du göra för att vara med och utveckla Nävekvarn?

Vi har under 2019 och 2020 i samarbete med Nyköpings 
Kommun strävat efter att få ett ännu mera livskraftigt Nävekvarn 
och Tunabergshalvön. Är det något område du kan tänka dig 
jobba med? Hör av dig till någon i styrelsen eller maila via 
hemsidan så hör vi av oss. FUNQ har många och stora möten 
med kommunens representanter flera gånger per år. Balanserad 
utveckling av Tunabergshalvön är viktig!

FUNQ är angelägna om att den offentliga och kommersiella 
servicenivån är hög. Främst gäller det skola, affär, kollektivtrafik, 
vägar mm. Bristen på bostäder för åretruntboende är påtaglig. 
Under 2021 minskade antalet åretruntboende med 52 personer 
netto. Första halvåret 2022 minskade antalet med ytterligare 12! 
Detta tär på gränserna för realistisk servicenivå!

FUNQ har en hemsida som finansieras genom de 
medlemsavgifter som företag, föreningar och enskilda ger till 
FUNQ årligen.

Bli medlem genom att sätta in 100 kr på BG 614 - 9116.
Glöm inte ange ditt namn, mailadress och adress.
För företag och föreningar är avgiften 500 kronor. 

Swishkonto 1234673612.

Välkomna med förslag på utveckling och förbättring av livet på 
Tunabergshalvön!

I Nävekvarn bor 759 personer, Skeppsvik 148, Sjöskogen 48 och Uttervik 85 året runt. 



14 tips i Nävekvarn och Tunabergshalvön
1. Bada i havet från klippor eller sandstrand.

2. Ät/fika på Systrarna Brådhes café, eller hos Gula Kvarn.

3. Titta in i bruksmuseet, eller lär dig mer om historien kring     

Näveån.

4. Vandra på Sörmlandsleden. Många etapper utgår från 

Nävekvarn.

5. Övernatta på campingen, i stugor eller Marinans 

Guesthouse.

6. Testa fiskelyckan i Nävsjön.

7. Ta en tur ut på Skäret. Här kan du grilla och bada.

8. Besök Sörmlands äldsta träkyrka i Tunaberg. 

Intill hittar du Koppartorps gruvby och Tunabergs

hembygdsgård.

9. Klättra på Simonberget eller Bistaberget.

10. Besök Nävekvarns fem naturreservat - Nävsjön, Fyrberget, 

Simonberget, Nävekvarns klint, och Sjöskogen.

11. Handla i Nävekvarns fina affär.

12. Hyttvallen med tennisbanor, cykelbanor, terrängbanor mm

13. Folkets Park med olika sommarevenemang.

14. Titta till Vasagubbarna över Turistbyrån och Hamncaféet.

100 kr / år för privatpersoner, 500 kr / år för företag och föreningar



Vad gör FUNQ?
• FUNQ, är en ideell förening, som skall främja utveckling av företagande, 
service, kultur, fritidsverksamhet och turism i Nävekvarn och dess omgivningar
• FUNQ samverkar med föreningar, näringsidkare och enskilda 
• FUNQ fungerar vid behov som kontaktlänk till kommunala och statliga 
myndigheter och verkar för övergripande frågor.
• Föreningen skall arbeta på ideell grund och vara partipolitiskt obunden.

FUNQ leds av en styrelse på tio valda ledamöter samt ersättare. Styrelsen 
sammanträder enl. fastlagt schema och när behov uppstår. Sammanträdena 
protokollförs och protokollen publiceras på FUNQ hemsida.

Föreningen arbetar med att sprida information och väcka diskussion med 
nävekvarnsbor om framtida utvecklingsfrågor. Det sker genom öppna 
informationsmöten både vår och höst, ibland med inbjudna gästtalare. Här ges 
alla tillfälle att ge sin syn på viktiga frågor. 

FUNQ styrelse 2022:
Lars Waern, ordf
Helena Larsson, sekr
Laila Johansson, kassör
Tony Carlsson, vice ordf.
Ronny Franzén, ledamot
Tord Månsson, NQBK
Daniel Harnestam, NGIF
Hans Sohlström, Folkets Park
Daniel Larsson, NQVF
Ingemar Lindh, Alliansföreningen Brukslokalen
Urban Franzén, ersättare
Liz Brådhe, ersättare

Vi i styrelsen är angelägna om att utveckla Nävekvarn på ett klokt och 
balanserat sätt. Vi bedömer att vi inte är ensamma om det.
Är du intresserad att tillsammans med 2023 års styrelse successivt påverka 
utvecklingen av Nävekvarn? Gå med i FUNQ! 

Årsmöte i FUNQ 11 mars 2023 i Brukslokalen.
202212 
Adress:FUNQ, Parkvägen 8, 611 76 NÄVEKVARN, funq@navekvarn.se  BG 614 – 9116   

FUNQ hemsida= Nävekvarns informationssida www.navekvarn.se


