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Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 23 augusti 2011 

Närvarande: Gunnel Linnertz, Elisabet Englund Wall, Stig Isaksson, Björn Holmquist, Björn Johansson, 

Kurt Rindstål 

1. Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

2. Till protokolljusterare utsågs Elisabet. 

3. Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

4. Projektkalendern 

a. 14-2010 Strandpromenaden. Christel ska ta fram ett arrendekontrakt för utsläppning 

av kor. Avverkningen ska ske under vintern 

b. 6-2010 Detaljplanen Pryssgården. Vi har lämnat in våra synpunkter till kommunen. 

c. Parkbadet, förbättringar och kompletteringar. Kommunen har skurit bort våra förslag 

(budgetnedskärningar). 

d. Lantmäteriet ska göra inmätningar på planen mellan campingen och parken samt en 

bit av hamnplanen och miljöstationen. Vägföreningen ska ta över ansvaret för dessa. 

e. Nya planen för miljöstationen. Planen bör beläggas och belysning ska ordnas. 

f. Busshållplatsen. Busskuren ska bytas ut och troligtvis ska busshållplatsen 

handikappanpassas. 

5. Rapport från medlemmarna 

a. Båtklubben 

På grund av på de reaktioner som turister gett via bland annat enkät hos 

turistinformationen på hamnkrogen kommer man att agera på bland annat 

öppettider och säkerhetsfrågor. 

Ansökan är skickad till skickad till kommunen för bidrag till gångvägen mellan 

hamnen och Skeppsvik. 

Ostkustens marina har fått bygglov för att lägga ut två flytbryggor vid skäret. 

Utbildning för förarbevis på sublift hålls 2011-09-10. 

NQBK ska hyra plats på ”bruket”, vid anslagstavlan utanför Coop, för båtuppställning. 

b. Vägföreningen 

Hastighets och trafikräkning har genomförts utanför Hyttvallen. Resultatet är inte 

klart ännu. Avsikten är att dämpa hastigheterna. 

Gång- och cykelvägen till mellanvägen. Projektet ligger på mark och 

exploateringsavdelningen. Den geologiska undersökning som genomförts visar att 

bärigheten är bra. På något ställe ska vinkelelement användas för bibehållen 

bärighet. 



 

FUNQ Föreningen Utveckling Näveqvarn  Org.nr:  80 24 16- 8703 
c/o Prästuttervik  PG: 20 93 09 - 4 

611 95 Nyköping  E-post: funq@navekvarn.se 
Tel: 0155 52027  web: www.navekvarn.se 

Fiskevårdsföreningen 

2011-06-16 hälls ett möte med intressenter i laxtrappan. Information om projektet 

gavs. Bidrag söks hos Leader kustlinjen. Kommunen kommer att bidra med 50% men 

det formella beslutet är inte taget. 

Ansökan (undersökning av förhållanden) till Jönköpings fiskbiologi är godkänd hos 

fiskeområdet Leader. 

Kommunen tar ansvaret för laxtrappan när bron över Näveån byggs om. 

Samrådsmöte med bland andra länsstyrelsen, kommunen, Jönköpings fiskbiologi 

hålls 16/6 i NQBKs lokal. 

c. Parken 

Sommarens aktiviteter är i avslutade. Uthyrningar och personalfest återstår. 

De stora arrangemangen under sommaren har haft för liten publik för att gå ihop 

ekonomiskt. 

d. Elisabet 

Blåsåsen har haft bra med besökare. 

Fotografering till bildspelet pågår. 

e. Turistbroschyren 

Inför omtryckningen måste vi reda ut rätten att använda bilderna. 

f. Kommunbygderåd. 

Urban Granström är positiv till bildandet av ett kommunbygderåd. 

Kommunbygderådet skulle hantera frågor som är gemensamma för orterna utanför 

centrala Nyköping. 

Möte för bildande hålls 2011-09-08. 

Till ett möte med Niklas Franzen (2011-10-12 13:00) är flera föreningar inbjudna. 

g. Ekonomi 

Behållningen på kontot är ca 17 000 kr. 

Inbetalda medlemsavgifter uppgår till 17 800 kr. 

6. Möteskalender 2011 

2011-09-26 18:30 Styrelsemöte 

2011-11-07 18:30 Styrelsemöte 

2011-12-05 18:30 Styrelsemöte 

 

Informationsmöte 2011-11-08 

 

7. Övriga frågor 

Två företagare som haft lager lokaler på ”bruket” har sagts upp för att ge plats åt Ostkustens 

Marina. 

Besvärsperioden för Pryssgården har löpt ut. Kurt, Gunnel och Stig går igenom det som 

kommit in. 
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Gunnel ordnar ett möte med Urban Granström med flera angående Bron över ån, Gångvägen 

till Skeppsvik, Miljöstationen och Vägarna. 

8. Mötet avslutades. 

 

Mötessekreterare   Justeras 

 

Björn Johansson   Elisabet Englund Wall 


