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Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 19 maj 2022 i Folkets Park.
Närvarande: Lars Waern, Ingemar Lindh, Tony Carlsson, Hans Sohlström, Urban Franzén, Tord
Månsson, Ronny Franzén och Helena Larsson.
1.Mötets öppnande
Lars Waern öppnade mötet och hälsade alla välkomna i Folkets Park.
2. Val av ordförande, sekreterare samt justerar
Lars Waern valdes till ordförande för mötet
Helena Larsson valdes att föra mötets protokoll
Tord Månsson valdes att jämte ordförande justera protokollet.
3. Genomgång av protokoll från föregående möte 03–30.
Kollektivtrafiken tas upp under Statusrapporter.
Föregående protokoll lades till handlingarna.
4. Ekonomisk rapport och medlemsutveckling.
Ekonomin är enligt budget.
En stor utgift närmaste tiden är Nävekvarnsguiden men med annonsintäkterna går den med
en liten vinst som ev. kan användas till stipendier.
Medlemsutvecklingen är 169 medlemmar varav 9 företag / föreningar. Bra!
5.Allmänna informationsdagen 9 april.
Det var ett positivt gensvar och många närvarande, runt 80 st. Bra information!
En sammanfattning finns på hemsidan.
Per Lennart Högne framförde att Funq ska ordna en insamling för att skänka pengar till
Ukraina. Vi hänvisar till de professionella organen som gör insamlingarna effektivt. FUNQ
anser att stöd till Ukraina och dess befolkning är viktigt i nuvarande förhållanden.
6. Statusrapporter
• Skrivelser. (Till/Från Trafikverket ang. infoskylt)
Vi fick avslag för en trafikskylt som det står Nävekvarn på, vid cirkulationsplatsen vid
biografen i stan mot väg 53.
Vi konstaterar att Trafikverkets motivering för avslag är krystad men vi gör inget mer
åt det i nuläget.
• Affären, Liz har meddelat att den går bra men kräver mycket arbete. De har haft
problem med vissa leveranser. FUNQ anser att Brådhes Livs & Deli är ett lyft för
Nävekvarn med omnejd!
Hamnkrogen öppnar 1 juni.
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Anställning av ny personal pågår men det har varit svårt att hitta kunnig personal både
till affären och hamnkrogen.
Nävekvarns Turistguide 2022, Tony har med hjälp av Udo hämtat kartongerna med
5000 ex från tryckeriet och lämnat vid bl.a. Nyköpings Bro, Turistbyrån i Nyköping som
i sin tur distribuerar ut den på olika platser. Det finns även hos Liz på affären och på
Öster malma.
Tony ser till att den kommer finnas på turistbyrån i Nävekvarn när den öppnar. Eva har
lagt några vid Kolmårdens djurpark och Stavsjö vägkrog.
Hamnfest 2022.Funq info.
Lars och Ingemar kommer att stå vid ett bord och informera om Funq. Där kommer
Nävekvarns guiden och Funq infoblad att finnas.
Vi behöver marknadsföra hamnfesten mer. Hans ser till att det kommer in i
Nyköpingsguiden med en bild också.
Tyvärr kommer det vara en sommarfest i Nyköping samma dag. Vi ska prata med Erik
Linde att det är tråkigt att den läggs samma dag.
Hans och Tony inf att planeringen går enligt plan för festen. Det blir knallar, foodtruck,
musikquiz med fina vinster mm mm.
Häst och vagn kommer man att kunna åka från Hyttvallen till Brådes livs
Husvagnparkering kommer att finnas på fotbollsplanen bakom skolan och vid
Ängsvägen.
Hans har fått tillstånd på allmän mark under kvällen.
Parkering kommer att finnas på Hyttvallen med skyltar om swishbetalning till Folkets
Park. Det kommer även att finnas parkering nere vid ”Tonys verkstad”
Turistbyrån i Nävekvarn samt offentlig toalett i Nävekvarns hamnområde,
Verksamhetsutövarna i hamnen med NQBK som nav har sökt och fått bidrag från
Regionen att ha turistvärdinnor på plats i turistbyrån.
Besöksnäringsmöte har inte varit något.
Erik Lind har bjudit in verksamhetsutövare inom besöksnäringen till ett möte 30 maj i
Båtklubben kl. 18.00-19.30 ang. vad som händer i sommar. Besöksnäringsstrategi för
Nävekvarn kommer att diskuteras.
Liz, Ronny kommer att delta.
Utveckling av hamnområdet. Nästa möte september 2022.
Bostadsbyggande, Ingemar har varit i kontakt med nye ägaren till tomtmarken vid
Gula kvarn. Han har registrerade företag i Södertälje och har nu förvärvat de
avstyckade tomterna öster om Gula Kvarn.
Han ska träffa Kommunen och diskutera bostadsplanering.
Lars och Ingemar kommer att bjuda hit honom till Nävekvarn för att diskutera
bostadsbyggandet.
FUNQ hemsida, Jill Brådhe ska titta på hemsidan.
Landbygdsforum, deltog och informerade Ronny ifrån. Bra info men få deltagare från
orterna på landsbygden.
Kollektivtrafiken, Urban har fått några namn på Kommunen men i dagsläget inte varit i
kontakt med dem ännu.
Frågeställningar att ta med är bussförbindelser mot Oxelösund.
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Hur ser statistiken ut? Vad finns det för underlag? Fler turer på helgerna? Någon tur
via Koppartorp? Under fredagar och lördagar går sista turen kl 23 mot Nävekvarn som
sen går ej i trafik tillbaka till Nyköping. Returen borde vara med i tidtabellen.
Infotavlan, uppdateras och görs aktuell.
Vägunderhåll, Trafikverket, Urban har lämnat underlag för en skrivelse ang. underhållet
mm på Nyköpingsvägen, Lv511. Lars kommer att tillsammans med Daniel Larsson,
vägföreningen skriva till Trafikverket i två delar. Den ena handlar om underhållet,
potthål mm på Lv 511 genom samhället. Den andra handlar om mätningar av
trafikflödet, hastigheter mm genom samhället på Lv 511. Det är många år sedan sådan
mätning gjordes där. Det är viktigt med fakta då trafiksäkerhet diskuteras. Det är bra om
vi gör en gemensam skrivelse med vägföreningen.
Vi diskuterade även hastigheten på Kvarsebovägen.

7.Beslutsärende ang. Politikersamtal 23 augusti
Alla politiker från Nyköpings KF har tackat ja.
Brukslokalen är bokad. Moderator är Olof Jonmyren. Vi kommer att annonsera i SN.
Marknadsföra det på Hamnfesten, Facebook, hemsidan och anslagstavlan.
Frågeställningar som kommer att beröras är viktiga frågor som handlar om Tunabegshalvön.
Bostadsbyggande/försäljning av kommunala tomter på Tunabegshalvön.
Äldreboendeutveckling i Nävekvarn, Busstrafik till Oxelösund samt till Nyköping via
Koppartorp. Skolutvecklingen på Tunabegshalvön. Skärgårdstrafik i Nyköpings skärgård inkl.
Nävekvarn. Utvecklingen av strandpromenaden / Sörmlandsleden längs Bråvikens norra
strand från Pryssgården till Skeppsvik / Sjöskogen. Kommunens ställningstagande vid ev.
fyndigheter på Tunabegshalvön av tex cobolt.
FUNQ styrelse beslutade att genomföra politikersamtal 23 aug kl. 19 i Brukslokalen i
samverkan med Kommunbygderådet.
8. Beslutsärende ang. Allmänt informationsmöte sept-oktober?
Vi avvaktar med det. Får vi veta mer om byggnationen tar vi ett nytt ställningstagande om vi
ska ha ett möte.
9.Övriga frågor
Ingemar informerade om Bouleplanen som PRO driver ideellt. De vill ha ett
förråd/verktygsbod till sina verktyg, trädgårdsdynor mm.
Ingemar har varit i kontakt med Kommunen och fått till svar att de måste söka bygglov.
De vill även ha in byggritningar mm. Det har varit många turer fram och tillbaka.
Funq erbjuder sig att hjälpa till vid behov.
10. Nästa möte 17/8 kl. 19.00 i Brukslokalen (Prel.)
11.Ordförande tackade för dagens möte.
Vid protokollet
Helena Larsson
Helena Larsson
Justeras
Lars Waern
Lars Waern

Tord Månsson
Tord Månsson
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