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Mötesanteckningar från arbetsgruppsmötet kring 

dagligvaruhandel, Nävekvarn 

 

Plats: NQBKs klubblokal 

Datum: 24/2-2020 

Tid: 18.00-19.30 

Deltagande:  Maria Karlsson, Näringslivschef 

Urban Granström, Kommunstyrelsens ordförande 

Berit Christoffersson, Näringslivsenheten 

Julia Wolf, Näringslivsenheten 

Filip Jörlenstam, Stage Fastigheter  

Gustav Åhlin, Stage Fastigheter 

Daniel Harnestam, NGIF  

Fredrik Vistedt, Nävekvarns Vägförening  

Anna Svedlund, Ledamot FUNQ 

Stig Jonsson, Kassör FUNQ  

Helena Larsson, Ledamot FUNQ  

Ingemar Lindh, Brukslokalen  

Kurt Rindstål, NQBK  

Hans Sohlström, Folkets Park 

Sandra Svensson, Sekreterare FUNQ  

Lars Waern, Ordförande FUNQ 

 

Mötet inleds 

Maria Karlsson och Lars Waern hälsar välkomna och inleder mötet.  

Fastighetsägarna informerar  

• Fastighetsägarna vill skriva kontrakt med ny entreprenör så snabbt 

som möjligt och har flera intressenter.  

• På fredag den 28 februari har fastighetsägarna möte med 

intressenter. 

• Stage Fastigheter kommer att arbeta för att det blir så få tomma 

dagar som möjligt i lokalen men kan inte lova någonting. 

• Fastighetsägarna tar gärna emot en samlad lista från FUNQ på 

funktioner i samhället som blir påverkade av nedläggningen inför 

mötet med Anders Skön på Coop.  



 Skapat den 
 

• Fastighetsägarna kommer i första steg etablera en handlare. Om 

utrymme finns, kan fastigheten eventuellt byggas på med andra 

kompletterande funktioner.  

Beslut om fortsatt arbetsgång 

• Enade om att kommunicera en positiv anda utåt, något som var bra 

ska nu bli ännu bättre. I ett första steg sker följande:  

o Näringslivsenheten kommunicerar i sociala medier om 

dagens möte och att Fastighetsägarna har intressenter som 

vill bedriva dagligvaruhandel i Nävekvarn.  

o Samtliga hjälper till att sprida budskapet om att det sker ett 

aktivt arbete för att hitta en ny lösning i fastigheten.  

• Näringslivsenheten erbjuder att hjälpa fastighetsägarna med 

underlag för intressenter som vill etablera sig. Kontakta Julia Wolf 

julia.wolf @nykoping.se, 0155-248311  

• Intressenter som hör av sig och vill ha information kring omsättning 

hänvisas till distriktschefen Anna Södergren på Coop.  

• Uppföljningsmöte sker i arbetsgruppen måndag den 9 mars kl. 

18.00 i Båtklubben. Eventuellt kommer en potentiell aktör att 

bjudas in till mötet.  

Mötet avslutas  

 

 

Vid anteckningar: Julia Wolf, Näringslivsenheten  


