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FUNQ verksamhetsberättelse för 2019      
 

Styrelse, revisorer, och valberedning 

Föreningens styrelse har under året bestått av: 

Stig Jonsson, kassör,  

Lars Waern, ordförande,  

Helena Larsson, ledamot 

Ingemar Lindh, ledamot, Brukslokalen 

Fredrik Vistedt, ledamot, Vägföreningen 

Tony Carlsson, suppleant och vice ordf. 

Linda Jarnhamn, suppleant  

Mikael Sundvall, valberedare, sammank. 

Markus Sjösten, valberedare 

Ann Ekengren, revisor 

 

Sandra Svensson. sekreterare 

Anna Svedlund, ledamot 

Ulf Myrman, ledamot, NGIF 

Inga-Britt Söderström, ledamot, NQBK,  

Hans Sohlström, ledamot, Folkets Park 

Mona Karila, suppleant 

 

Peter Svedlund, valberedare  

 

Kurt Rindstål, revisor 

 

Styrelsemöten och verksamhet 2019 

Styrelsesammanträden mm: 16 januari, 25 januari, 9 mars (styrelse-, årsmöte och 

konstituerande möte), 21 mars, 15 april, 23 maj, 13 juni (inställt), 4 september, 17 oktober, 5 

november (inställt) och 5 december. 

 

FUNQ verksamhet genomförs med ideella krafter. 

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

ett stort antal möten i syfte att främja utveckling av Nävekvarn med omnejd. 

Möten med tjänstemän och politiker har genomförts bl.a. för att ömsesidigt öka 

samverkan/kunskapen om skolan på Tunabergshalvön. 

FUNQ har under året även haft fortlöpande kontakter med presumtiva bostadsbyggare i syfte 

att skapa möjligheter för nya bostadsprojekt både i Nävekvarn och Buskhyttan.   

FUNQ har även 2019 ordnat med möten angående hamnområdets utveckling där hamnens 

intressenter medverkat tillsammans med flera ansvariga tjänstemän inom Nyköpings 

kommun. Flera bra åtgärder har vidtagits. Kvarstående frågor är dock, liksom tidigare, en 

konkret långsiktig plan för hela hamnområdet där café- / restaurangverksamheten, 

campingplatsens utbyggnad, båtplatser på vattnet utmed hela strandremsan, infrastrukturen 

(båttransporter mm) på själva hamnplanen och trafiksäkerheten ingår. Goda erfarenheter med 

bl.a. kraftigt utökad besöksverksamhet har redovisats under året. 

 

Allmänt infomöte anordnade vi i samband med årsmötet då bl.a. Kommunens planeringschef 

informerade om pågående detaljplanearbete och planerade byggnationer på Tunabergshalvön. 

 

Under året har FUNQ planerat/producerat/distribuerat 5000 ex av Nävekvarns Turistguide 

med ett ekonomiskt nollsummespel som grund. Mycket uppskattat av såväl annonsörer som 

turister. 

 

Övrig information beträffande FUNQ:s engagemang finns utförligt dokumenterat på 

hemsidan www.navekvarn.se bl.a. om Bergsstatens beslut om mineralletning här. 

 

FUNQ har via styrelsemedlemmarna deltagit i eller ansvarat för, bland annat följande: 
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• Medverkat för att utveckla turistbyråverksamheten i Nävekvarn. 

• Medverkat i Kommunens arbete med att producera en serviceplan. I det arbetet även 

genomfört en enkät om vad som behövs i vårt samhälle. 

• Medverkat i Kommunens arbete för företag på Tunabergshalvön bl.a. genom 

frukostmöten i Nävekvarn där ca 10 företag deltog. 

• Medverkat i Kommunens arbete med att producera en ny översiktsplan. 

• Ekonomiskt ansvar för Hamnfesten och därmed aktivt driva "Hamnfestkommitten".  

Den populära Hamnfesten genomfördes 8 juni (Pingstafton) och var mycket 

uppskattad även om förbättringspotential finns. 

• Som nämnts ovan genomfört flera möten med såväl markägare/byggföretag som med 

Nyköpings kommuns samhällsbyggnadschef och Planeringschef  och politiker i syfte 

att skapa grund för ökat bostadsbyggande i Nävekvarn och Buskhyttan. Positiva möten 

som förhoppningsvis ger resultat på sikt. 

• Underhåll av den helägda hemsidan www.navekvarn.se som under 2019 besökts av 

cirka 25 000! Populär evenemangskalender mm. Hemsidan ägs och bekostas helt av 

FUNQ. 

• FUNQ har samordnat möten för att områdets föreningar och företag ska kunna 

samarbeta/samverka inom besöksnäringen.  

• Lobbying för utveckling av livsmedelsaffär inkl. dator i ”Servicepunkten” = affären. 

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

Nävekvarn med omnejd som troligen även i år gav ökad kunskap om FUNQ. 

 

 

Pågående projekt som FUNQ är delaktig i via sina medlemsföreningar: 

Underhåll av Näveåns närområde. 

Parkbadet med förbättringar och kompletteringar genom bland annat NQBK. 

Parkerings- och trafiksituationsplanering inom Nävekvarn genom Vägföreningen. 

P-platser för camping, Folkets Park och badet. 

Bussturtätheten. 

Ny infotavla för FUNQ och Nävekvarn. 

FUNQ är från och med Kommunbygderådets (KBR) årsmöte 2016 representerat i dess 

styrelse vilket är mycket bra. FUNQ var med och startade KBR. KBR kan genom FUNQ 

kunskaper belysa ärenden, på ett adekvat sätt, som rör Tunabergshalvön. KBR är 

remissinstans för kommunens landsbygdsfrågor. 

 

Medlemmar 

FUNQ hade den 31 december 2019, 10 förenings- och företagsmedlemmar samt 133 

privatmedlemmar, totalt 143 medlemmar.  

Nävekvarn 2019-12-31 
     
Stig Jonsson  Lars Waern  Inga-Britt Söderström 
    
Sandra Svensson Anna Svedlund Helena Larsson 
          
Fredrik Vistedt Ulf Myrman  Ingemar Lindh           Hans Sohlström 


