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Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 12 september 2013 
 
Närvarande: Olle Lindberg, ordf, Monica Rodén, Ulf Myrman, Stig Isaksson och Björn 
Holmqvist 
 
Frånvarande: Kurt Rindstål, Aniola Nilsson och Björn Johansson 
 
Inbjuden: Gunnel Linnertz, Kommunbygderådet 
 
§1 Mötets öppnanden 
 
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna till NGIFs Hyttvallen 
 
§2 Val av sekreterare och justerare 
 
Gunnel Linnertz valdes att föra protokoll och Ulf Myrman att justera detsamma. 
 
§3 Föregående mötes protokoll 
 
Protokollet från senaste mötet gicks igenom varvid följande noterades 

- Björn J  har fått påminnelse om protokollet från förrförra mötet 
- Björn H skall till nästa möte redovisa antalet medlemmar efter senaste utskick 

av inbetalningskort och välkomstbrev. 
- Bo Blåeldh skall i egenskap av turismsamordnare ta kontakt med Linda 

Kangas och Berit Christoffersson, båda Nyköpings kommun, om ett 
sammanträffande. Monica Rodén inbjuds även delta vid detta möte. 
Diskussion om turismfrågor och hemsida. 

- Betr inbjudan till utbildning i turismfrågor vore det bra om någon från Nq kan 
delta, alla uppmanas fundera på kandidat och meddela ordföranden. 

 
§4 Ekonomi 
 
Björn H rapporterade att ekonomin är stabil och han ser inte några problem att klara 
resten av verksamhetsåret. Björn H kommer att redovisa ett mera detaljerat läge vid 
nästa sammanträde. 
 
§5 Rapport från styrelsemedlemmarna 
 
Stig Isaksson rapporterade  

- Vissa problem med bilparkeringen vid hamnområdet i sommar. Diskussion 
med kommunen har lett till att två typer av parkeringar skall etableras: 
Korttidsparkering (1 dygn) vid Hamnplan och Långtidsparkering (7 dygn), ca 
200 platser vid Campingen. Några p-platser kommer att tas bort vid 
Hamncaféet. Skylt kommer att informera om nyordningen 

- Campingen har nu 41 platser och har fungerat bra i sommar. 
- Miljöstationen kommer att utökas och flyttas ytterligare en bit österut. Den 
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kommer att bli bemannad vissa tider per vecka. Jobbet startar troligen under 
2013. Den fallfärdiga röda byggnaden kommer att rivas. 

- Grönområdenas skötsel har diskuterats med kommunen och en skötselplan 
kan bli aktuell. 

- FUNQ och NQVF skall omg gå in med en gemensam skrivelse till kommunen 
om en modernisering av Parkbadet  

.    
Monica Rodén rapporterade att föreningen Idégruppen numera heter Föreningen 
Gula Kvarn, som bättre beskriver föreningens verksamhet. Gula Kvarn har haft 
drygt 1200 besökare under säsongen och programmet har varit ungefär som 
tidigare år. En uppföljning av säsongen med den nya entreprenören för caféet och 
butiken kommer ske senare under september. 
 
Ulf Myrman berättade att Brukslokalens nya kök nu är på plats och det mesta är 
klart. 
 
Olle Lindberg rapporterade att man haft ett utvärderingsmöte från hamnfesten för 
att vinna erfarenheter inför kommande år. Se särskilt protokoll. 
Den nya företeelsen ”Höstmarknaden” planeras fn. Avsikten med denna var att 
förlänga turistsäsongen och göra något trevligt för Nävekvarnarna. Annonsering 
av de olika aktiviteterna är på gång och t ex Gula Kvarn har ett omväxlande 
program. Olle L skall följa upp med G:a Bygget om ev servering i hamnen i 
samband med höstmarknaden. 
Kommittén för hamnfest och höstmarknad behöver förstärkas ytterligare med 
mera folk till nästa år. 
 
§6 Lokalt Driven Landsbygdsutveckling 
 
Olle berättade om Lokalt Driven Landsbygdsutveckling (LDL). Vid ett info-möte 
som Kommunbygderådet arrangerade meddelades att det nu finns en dryg miljon 
i anslag, som Nyköpings Kommun och Länsstyreslen har avsatt för att få igång ett 
utvecklingsarbete i de olika kommundelarna. Avsikten är att på ett tio-tal platser 
utanför tätorten, starta utvecklingsgrupper som skall gå igenom vad de anser 
behöver göras på resp ort betr service och utveckling. 
Enligt planen skall ett antal grupper formeras och ha två möten under hösten och 
ett tiotal möten under 2014. Arbetet kommer att ledas av en projektgrupp som 
sköter alla orternas processer och dokumenterar detta på likartat sätt. 
Återrapportering till kommunen och länsstyrelsen kommer att ske kontinuerligt. 
FUNQ ansvarar för att få igång en grupp i Nävekvarn och kontakter är under hand 
tagna med Koppartorp och Buskhyttan för att efterhöra intresset att starta grupper 
där alternativt delta i Nävekvarns arbete. Första upptaktsmötet är bestämt till 24 
oktober 2013, plats Brukslokalen (Myrman bokar) och inbjudan kommer att gå ut 
från ordförande i FUNQ. 
 
§7 Genomgång av projektliggare 
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Punkt 3-2009 Hamnkrog – café stryks  
Projektet om strandpromenaden är inte klart, tas upp på nytt med Kurt Rindstål 
Punkten om Framtidsgrupp stryks 
 
§8 Övriga frågor 
Gunnel L informerade om nuvarande planer betr Tunbergsgården. En s k 
fokusgrupp som VD för Nyköpingshem har i Nävekvarn har haft ett antal möten. 
En enkät om intresse för serviceboende har genomförts och givit vid handen att 
intresset för ett serviceboende är tillräckligt för att satsa på ombyggnad av 
Tunabergsgården. F n pågår en förprojektering och om denna faller väl ut kan 
beslut komma att tas av Nyköpingshems styrelse, troligen under 2014, 
förhoppningsvis tidigare. 
 
Hembygdsföreningen har bett NQVF om en handikap-p-plats utanför 
Svalbergsgården. Frågan är under bearbetning enl Stig Isaksson 
 
§9 Nästa möte 
Nästa styrelsemöte i FUNQ äger rum  den 28/10 kl 1800 i Magasinet Gula Kvarn 
 
§10 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade värden för god äppelkaka. 
 
Vid protokollet 
 
 
Gunnel Linnertz 
 
Justeras 
 
 
Olle Lindberg 
 
 
Ulf Myrman 

 
 
 


