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Verksamhetsberättelse för 2010 

 
Styrelse, revisor och valberedning 

 

Föreningens styrelse har under året bestått av 

 

Gunnel Linnertz, ordförande 

Björn Holmqvist, kassör 

Kurt Rindstål, alternerande sekreterare 

Helena Svahn, alternerande sekreterare 

Stig Isaksson, ledamot 

Elisabet Englund Wall, suppl 

 

John Larsson valdes av årsmötet till suppleant, men har p g a byte av arbetsort endast deltagit 

inledningsvis. Helena Svahn avsade sig uppdraget i februari 2010. 

 

Vid årsmötet valdes Lars Ekbäck till revisor och Berit Ekbäck till revisorssuppleant, båda på 

ett år.  

 

Till valberedning valdes Sören Viking (sammankallande) och Bo Johnsson, båda på ett år. 

 

Styrelsemöten och verksamhet 2010 

 

Styrelsen har haft sammanträden den 12 april (konstituerande), 3 maj, 30 augusti, 18 oktober, 

22 november, 13 december, 7 februari, och 14 mars inalles åtta protokollförda sammanträden.  

 

FUNQ har inbjudit föreningsordförandena till gemensamt möte den 10 oktober. FUNQ har 

haft tre allmänna informationsmöten den 3 maj och 24 november samt ett riktat 

informationsmöte med boende i Pryssgården 2010-09-29. 

 

Styrelsen har under året ägnat kraft åt följande frågor: 

 

Fortsatt arbete med detaljplanen för hamnområdet i samverkan med kommunens 

representanter, representanter för det nystartade företaget Ostkustens Marina och berrörda 

föreningar. 

 

Engagerat sig i detaljplanen för Pryssgården och inbjudit till informationsmöte med de 

boende, haft kontakter med markägarna till området som är under detaljplanering och deltagit 

i många diskussioner om utformning av det blivande bostadsområdet. FUNQ har tillställt 

kommunen anteckningar från det allmänna informationsmötet. 

 

Fortsatt arbetet med etablerandet av strandpromenader både öster- och västerut från 

hamnplan. 

 

Bildat en arbetsgrupp bestående av representanter för FUNQ-medlemmar som har deltagit i 

utbildning och framtagning av en ny version av www.navekvarn.se. Bakom detta arbete har 

ett stort antal arbetstimmar lagts ned på diskussioner, författande, kontakter för att få in 

material från gamla och nya annonsörer på hemsidan. Den nya hemsidan har kostat en hel del 

under 2010, men denna kostnad  skall slås ut även på 2011. Alla inblandade i hemsidesarbetet 
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har fått ny insikt om det stora, förtjänstfulla och ideella arbete som Agneta Skog under många 

år har lagt ned på den tidigare upplagan av www.navekvarn.se. 

 

Tillsammans med Folkets Park, Båtklubben, och Vägföreningen har FUNQ tillskrivit både 

Nyköpings kommun och Länsstyrelsen om det stora antalet vitkindade gäss som befinner sig i 

hamn- bad- och parkområdena sommartid. Svar har erhållits, pengabrist i alla fall 2011. 

 

Yttrat sig över kommunens förslag till ny Översiktsplan, bl a påpekat behovet av att öppna 

upp kommunikationsmässigt mot Kvarsebo (Kolmården, Östergötland). 

 

Deltagit i ett antal samrådsmöten med andra intresseorganisationer inom kommunen ang den 

nya skolorganisationen och hotet om nedläggning av skolan. Protestlistor har satts upp och 

protestmöten har hållits på olika sätt. Genom en politisk överenskommelse har beslut fattats 

som innebär att skolan i Nävekvarn kvarstår som en s k F-6-skola, d v s Förskola och 

årskurserna 1 t o m 6. 

 

Tillsammans med bl a PRO engagerat sig för att få behålla distrikstssköterskemottagningen i 

Nävekvarn. Lanstinget har fattat beslut att under 2010-11 låta mottagningen vara kvar. En 

utvärdering av beläggningen kommer att ske.  

 

Vid ett antal tillfällen stöttat Ostkustens Marina i kontakterna med kommunen och har 

tillsammans med NQBK, NQVF och Ostkustens Marina haft ett möte med 

kommunrepresentanter om kommunens syn på Nävekvarn. 

 

Museet Aktersnurran har frågat om FUNQs inställning till museet. Svar har avgivits till 

ägaren Lars Einar att FUNQ gärna ser att museet är kvar i Nävekvarn, men att FUNQ inte har 

möjlighet att engagera sig finansiellt i frågan. 

 

Deltagit tillsammans med Idégruppen, Café Gula Kvarn, Nygrans Gård och Ostkustens 

Marina i årets upplaga av Bomässan på Rosvalla den 18-19 mars. Nävekvarn är den enda ort 

som man gör reklam för som besöksmål. Montern rönte stort intresse. 

 

Deltagit i ett antal centrala möten om turismfrågor som kommunen har arrangerat. 

 

Tillsammans med Vägföreingen, Idégruppen, Pryl och Pinal, Café Gula Kvarn och Coop Nära 

har FUNQ tillskritvit kommunens gatuchef ang det hopfallna svinhuset och förflyttning av 

miljöstationen. Kommunen har fått olika typer av propåer i ärendet sedan 2006 och en 

sammanställning av de flesta aktiviteterna har bifogats brevet. Svar har ännu ej erhållits. 

 

Medlemmar 

 

FUNQ hade den 31 december  företagsmedlemmar och  privatmedlemmar. Samtliga 

styrelseprotokoll finns publicerade på nätet. 

 

Nävekvarn 19 mars 2011 

 

Gunnel Linnertz Björn Holmqvist  Stig Isaksson   

 

Kurt Rindstål  Elisabet Englund Wall 
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