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FUNQ verksamhetsberättelse för 2015 
 

Styrelse, revisorer, och valberedning 

 

Föreningens styrelse har under året bestått av: 

Gunnel Linnertz, kassör, AU-ledamot 

Sandra Svensson. sekreterare 

Lars Waern, ledamot, AU-ledamot 

Ulrika Harnestam, ledamot 

Kurt Lilja, ledamot 

Ulf Myrman, ledamot, NGIF 

Ingemar Lind, ledamot, Brukslokalen 

Inga-Britt Söderström, ledamot, NQBK, AU-ledamot 

Stig Isaksson, ledamot, Vägföreningen 

Hans Sohlström, ledamot, Folkets Park 

Stig Jonsson, revisor 

Kurt Rindstål, valberedare 

Mikael Sundvall, valberedare 

 

Styrelsen har utsett ett arbetsutskott, AU, som under verksamhetsåret bestått av: 

Gunnel Linnertz, Lars Waern och Inga-Britt Söderström. 

 

Årsmötet beslutade att styrelsen inom sig utser ordförande. Styrelsen valde Gunnel Linnertz 

som ordförande fram till och med maj. Därefter beslutades att AU skulle fungera som 

ordförande tills vidare. Frågan har under sommaren – hösten diskuterats vid flera 

styrelsesammanträden och beslutats fortsätta enligt tidigare beslut. 

 

Årsmötet beslutade om nya stadgar vilka följdes upp med verkställighetsbeslut vid 

Föreningsmöte den 12 september. 

 

Styrelsemöten och verksamhet 2015 

 

Styrelsesammanträden mm: 13 januari, 3 mars (styrelse-, årsmöte och konstituerande möte), 

17 mars, 20 april, 26 maj, (15 juni, inställt), 25 augusti, (9 september detaljplanering inför 12 

september), 12 september (Föreningsmöte och Informationsmöte), 19 oktober och 2 

december. 

 

FUNQ har genom samarbete med Nyköpings kommun och andra organisationer, haft ett stort 

antal möten i syfte att utveckla Nävekvarn. 

Bland annat kan nämnas ett strategimöte i januari med Kommunalrådet Urban Granström och 

Kommundirektör Erik Carlgren. Vid mötet diskuterades möjligheter att på ett långsiktigt 

övergripande plan föra diskussioner för att utveckla hela Tunabergshalvön och i synnerhet 

Nävekvarn. Svaret från Nyköpings kommun senare, blev att sådana strategiska diskussioner 

förs med Kommunbygderådet som tagit fram strategiplaner för Nyköpings landsbygd! Tyvärr 

blev alltså svaret negativt på vårt förslag! 

En annan sådan samverkan har skett med Kollektivtrafikmyndigheten och Nyköpings 

kommun i syfte att förbättra en redan relativt bra busstrafik. Sena kvällsturer fredagar och 
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lördagar från Nyköping blir en sådan positiv utveckling! Likaså diskuteras utveckling av 

taxikopplingar på Tunabergshalvön för anslutning till busstrafiken. 

FUNQ har ordnat med möten angående hamnområdets utveckling där hamnens intressenter 

medverkat tillsammans med olika funktioner inom Nyköpings kommun. Flera bra åtgärder 

har vidtagits. Kvarstående frågor är dock caféverksamheten, campingplatsens utbyggnad, 

infrastrukturen (båttransporter mm) på själva hamnplanen och trafiksäkerheten. FUNQ skrev 

tillsammans med NQBK, Nävekvarns Vägförening och Folkets Park ett brev till Nyköpings 

Kommun den 2 december och föreslog en långsiktig lösning på campingverksamheten med 

anledning av att nuvarande campingentreprenör avsagt sig entreprenörskapet där. Fortsatta 

diskussioner följer 2016! 

 

Allmänt FUNQ-möte har hållits 12 september i Brukslokalen och samlade cirka 50 personer. 

Bland annat diskuterades busstrafik, bredbandsutveckling, vindkraft i Bråviken, skolan och 

Räddningsvärnet. 

 

Med hjälp av ett stort mailregister omfattande ca 150 adresser har kontinuerligt bearbetats och 

informerats om FUNQ:s engagemang i frågor rörande Tunabergshalvöns och Nävekvarns 

utveckling. Gensvaret har varit mycket stort. 

Övrig information beträffande FUNQ:s engagemang finns utförligt dokumenterat på 

hemsidan www.navekvarn.se 

FUNQ har via sina styrelsemedlemmar deltagit i eller ansvarat för, bland annat följande: 

Utveckling av den populära turistbroschyren Turistguiden 2014 till Turistguide 2015 som 

omfattar hela Tunabergshalvön. 

Medverkat för att utveckla turistbyråverksamheten i Nävekvarn. 

Vidareutveckling av en marknadsgrupp. 

Ekonomiskt ansvar för Hamnfesten och därmed aktivt driva "Hamnfestkommitten". 27 juni 

genomfördes den populära Hamnfesten och var mycket uppskattad! Nästa Hamnfest den 2 juli 

2016. 

Medverkat i skolbussdiskussioner. 

Totalrenovering och design av Nävekvarns hemsida www.navekvarn.se som under 2015 

besökts av över 27 000! Hemsidan drivs och bekostas helt av FUNQ. 

Studerat möjligheterna att via Facebook informera om FUNQ arbete i Nävekvarn. 

Bearbetningen av "Hamncafé"- frågan visavi kommunen, attraktion-tillgänglighet-

öppethållande. 

Deltagande i arbetsgrupp för byggande av seniorboende vid Tunabergsgården vilket resulterat 

i att Nyköpingshem under våren färdigställt 8 st seniorlägenheter. Bra! 

Lobbying för utveckling av livsmedelsaffär. 

Lobbying för genomförande av Gym. (Tillsammans med NGIF) 

Bearbetning av främjandet av lokal infrastruktur för data, telefon och kommunikation 

Skötsel av Vasagubbsutställning. (Under året övergått till NQBK) 

Utskick av informationsblad (900 st) om FUNQ verksamhet till alla hushåll i Nävekvarn som 

troligen gav ökad kunskap om FUNQ hos nävekvarnsborna. 

Pågående projekt som FUNQ är delaktig i via sina medlemsföreningar: 

Underhåll av Nävåns närområde (bl.a. Masugnsdammen och bron över Nävån på 

Industrivägen). 

Parkbadet med förbättringar och kompletteringar genom bland annat NQBK. 

Parkerings- och trafiksituationsplanering inom Nävekvarn genom Vägföreningen. 
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P-platser för camping, Folkets Park och badet. 

Busshållplatsen, busskuren och cykelställ vid ändhållsplatsen genom Vägföreningen. 

Sörmlands Nyheter har vid två tillfällen besökt Nävekvarn och har vid båda tillfällena önskat 

kontakt med FUNQ för att kunna skriva aktuella artiklar om Nävekvarn. 

FUNQ har från och med Kommunbygderådets (KBR) årsmöte ingen representant i dess 

styrelse vilket är olyckligt. FUNQ var med och startade KBR. Det visar sig i flera frågor att 

KBR inte har kompetens att belysa ärenden, på ett adekvat sätt, som rör Tunabergshalvön. 

 

Medlemmar 

 

FUNQ hade den 31 december 2015, 22 förenings- och företagsmedlemmar samt 52 

privatmedlemmar. (En kraftig ökning av antalet medlemmar under 2015!) 

 
Nävekvarn 2015-12-31 
 
 
Gunnel Linnertz Lars Waern  Inga-Britt Söderström 
 
 
Sandra Svensson Ulrika Harnestam Kurt Lilja 
 
 
Stig Isaksson  Ulf Myrman  Ingemar Lind 
 
 
Hans Sohlström 


