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FUNQ verksamhetsberättelse för 2020
Styrelse, revisorer, och valberedning
Föreningens styrelse har under året bestått av:
Laila Johansson, kassör,
Lars Waern, ordförande,
Udo Ulrich, ledamot
Ingemar Lindh, ledamot, Brukslokalen
Fredrik Vistedt, ledamot, Vägföreningen
Urban Franzén, suppleant
Mikael Sundvall, valberedare, sammank.
Markus Sjösten, valberedare
Stig Jonsson, revisor

Helena Larsson. sekreterare
Tony Carlsson, vice ordförande
Daniel Harnestam, ledamot, NGIF
Tord Månsson, ledamot, NQBK,
Hans Sohlström, ledamot, Folkets Park
Liz Brådhe, suppleant
Tobias Skarin, valberedare
Kurt Rindstål, revisor

Styrelsemöten och verksamhet 2020
Med anledning av Coronapandemin samt de restriktioner som den föranleder så har
styrelsearbetet genomförts i större utsträckning än normalt med hjälp av digitala resurser.
Styrelsesammanträden mm: 13 januari, 15 februari (extra styrelsemöte), 29 februari
(styrelsemöte, årsmöte och konstituerande möte), 23 mars (digitalt), 15 april (digitalt), 10 juni,
2 september, 10 oktober, 4 november och 9 december (digitalt).
FUNQ verksamhet genomförs med ideella krafter.
FUNQ har genom samarbete med Nyköpings kommun och andra organisationer, haft
ett stort antal möten (främst digitalt) i syfte att främja utveckling av Nävekvarn med
omnejd.
FUNQ har under året haft fortlöpande kontakter med presumtiva bostadsbyggare i syfte att
skapa möjligheter för nya bostadsprojekt både i Nävekvarn och Buskhyttan.
FUNQ har även 2020 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 trots kraftiga restriktioner på
grund av Coronapandemin.
Allmänt infomöte anordnade vi i samband med årsmötet då bl.a. Kommunens markförvaltare
informerade om granbarkborrens härjningar på Tunabergshalvön. Avverkning kommer att
ske.
På grund av brist på projektledare har Nävekvarns Turistguide inte kunnat produceras under
2020. Tyvärr!
På grund av Coronapandemin har inte Nävekvarns Hamnfest 2020 kunnat genomföras.
Tyvärr!
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FUNQ har via styrelsemedlemmarna deltagit i eller ansvarat för, bland annat följande:
• Medverkat för att utveckla turistbyråverksamheten i Nävekvarn.
• Ett omfattande arbete har genomförts tillsammans med Nyköpings Kommun,
fastighetsägaren av affärslokalen samt föreningar och privatpersoner för att rädda
affären och drivmedelsmacken i Nävekvarn. Coop meddelade 12 februari att Coop
Nära Nävekvarn läggs ner 16 augusti 2020. Stora ansträngningar gjordes för att Coop
skulle upphäva beslutet men så skedde inte. Arbetet startade 13 februari med att söka
efter en ny entreprenör. Det visade sig att det fanns flera seriösa entreprenörer. I
början av maj beslutade sig fastighetsägaren för att teckna kontrakt med Systrarna
Brådhes AB i Nävekvarn. (Liz, Jonna och Jill). De startade omedelbart upp med
planeringsarbetet. Det visade sig dock att Coop har kontrakt på affärslokalen hela
september månad! Först då fick den nye entreprenören tillgång till lokalerna och
kunde konstatera att ett omfattande arbete behövde göras för att fräscha upp lokalerna.
Systrarna Brådhes öppnade Förbutiken med servicefunktionerna den 23 november.
Hela livsmedelsbutiken öppnas successivt. Bra samarbete! Se vidare på FUNQ
hemsida, dokumentarkivet.
• Efter en kontroll av de underjordiska drivmedelstankarna på senhösten 2019 beslutade
sig QSTAR för att stänga drivmedelsmacken i Nävekvarns hamn 4 maj. Rostangripna
tankar. På grund av att försäljningen av drivmedel i Nävekvarn var lägre än vad
operatören ansåg vara ekonomiskt lönsamt var det tveksamt om försäljningen vid sjöoch landmacken skulle komma igång igen. Ett omfattande arbete startades upp
tillsammans med Nyköpings Kommun med NQBK som nav. Efter flera turer
beslutade sig QSTAR för att beställa en ovanjordtank för diesel. Ett bygglov behövdes
för detta. Genom samarbete kunde bygglov mm beviljas före semestrarna och under
pågående Coronapandemi vilket innebar att dieselförsäljning kunde starta upp 23
augusti. Vi i Nävekvarn kunde inte acceptera att bli av bensinförsäljning helt i
Nävekvarn. Både personer som hade bilar som båtar var angelägna att få igång även
bensinförsäljningen. NQBK blev navet för det arbetet som resulterade i att en
kombinerad bensin- och dieseltank (ovan jord) beställdes i november för leverans före
jul. Bidrag från Kommunen och EU täckte kostnaderna på ca 500 000 kr. Bra
samarbete mellan föreningar, företag, organisationer och privatpersoner inte minst gav
bra resultat! Se vidare på FUNQ hemsida, dokumentarkivet.
• Medverkat i Kommunens arbete med Översiktsplan 2040.
• Bron över Näveån på Industrivägen är färdigställd som gång- och cykelbro. Bron
stängdes 2003 för biltrafik.
• 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 även under 2020 besökts
av cirka 25 000! Populär evenemangskalender mm. Hemsidan bekostas helt av FUNQ
medlemsavgifter. Bra!
• FUNQ har samordnat möten för att områdets föreningar och företag ska kunna
samarbeta/samverka inom besöksnäringen. Dock viss begränsning på grund av
Coronapandemin.
• 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.
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Pågående projekt som FUNQ är delaktig i via sina medlemsföreningar:
Underhåll av Näveåns närområde.
Upprensning av Masugnsdammen
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.
Nävekvarn 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 2020, 6 förenings- och företagsmedlemmar samt 105
privatmedlemmar, totalt 111 medlemmar.
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