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FUNQ Föreningen Utveckling Näveqvarn  Org.nr:  80 24 16- 8703 
Parkvägen 8, 611 76 Nävekvarn  E-post: funq@navekvarn.se 
Tel: Se hemsidan web: www.navekvarn.se Bankgiro 614-9116 
 

 
 

Bli medlem i FUNQ, Föreningen Utveckling Nävekvarn 
 
Var med och bestäm om vår vackra byggd och påverka dess utveckling. Vi vill behålla vård, 
skola och omsorg, stimulera inflyttning och näringsverksamhet samt lyfta fram ortens 
attraktioner: Båtlivet och skärgården, det blomstrande föreningslivet, Sörmlandsleden, Folkets 
Park, hembygdsföreningen, m.m. allt fantastiska förutsättningar för turism och inflyttning. 
 
FUNQ är engagerat i många frågor (se verksamhetsplanen på www.navekvarn.se) t.ex. 
landsbygdsutveckling, hemsidan, företagarkluster, Folkets Park, Tunabergsgården, hamn-och 
skördefest, turismutvecklingen, Nävekvarns Räddningsvärn, inflyttningen, skolan, affären och 
företagandet med mera. 
 
Medverka du också genom att bli medlem i FUNQ engagera dig och stöd en god sak för 
bygdens bästa. 
 
I FUNQ stadgas främjandet av orten och dess omgivning. Med befintliga medlemmar är vi en 
maktfaktor gentemot beslutsfattare, bara vi verkar tillsammans genom en röst. FUNQ utökar 
sin verksamhet med medlems- och informationsmöten. Vi vill bevara och få fler medlemmar 
och därmed bli starkare som opinionsbildare. 
 
Verksamheten grundas på ideella insatser. Vissa administrativa kostnader går inte att 
förhindra. Exempel på detta är brevporto, kontorsmaterial, möteskostnader och inte minst 
hemsideskostnader för www.navekvarn.se. Vi tar därför ta ut en årlig avgift som för 
privatpersoner är 100 kronor och för företag och föreningar 500 kronor.  
Medlemsanmälan och inbetalning sker via Bg 614-9116 eller swish 1234673612.  Meddela 
tydligt avsändarens mailadr, adress, tele. etc. 
 
I FUNQ styrelse ingår de fem största föreningarna med en ledamot vardera samt därutöver 
fem ledamöter (enskilda privatpersoner, företag och föreningsrepresentanter) och två 
suppleanter. 
 
Välkommen du också! 
 
Har du frågor är du välkommen att ställa dem till funq@navekvarn.se 
 
Med vänliga hälsningar 
Lars Waern 
Ordf. Föreningen Utveckling Nävekvarn 
 
Exempel på FUNQ medlemmar: Brukslokalens Alliansförening, NQBK Nävekvarns båtklubb, Folkets Park, 
Nävekvarns Räddningsvärn, Nävekvarns Vägförening,  Nävåns Vattenvårdsförening, Nävsjöns Sportfiske, 
Sörmlandsleden, Tunabergs Hembygds förening, Tunabergs församling, PRO Tunaberg, samt ett hundratal 
enskilda företagare, föreningar och privata medlemmar. 
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