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Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 22 september 2022 i
Brukslokalen.
Närvarande: Lars Waern, Ingemar Lindh, Daniel Harnestam, Urban Franzén, Liz Brådhe, Daniel
Larsson, Ronny Franzén, Tord Månsson, Hans Sohlström och Helena Larsson.
1.Mötets öppnande
Lars Waern öppnade mötet och hälsade alla välkomna i Brukslokalen.
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 08–17.
Föregående protokoll lades till handlingarna.
4. Ekonomisk rapport och medlemsutveckling.
Ekonomin är enligt budget.
Medlemsutvecklingen är oförändrad, 169 medlemmar varav 9 företag / föreningar.
5. Politikersamtalen 23 augusti
Det har bara varit positiva synpunkter efter politikersamtalen 23 aug. Alla partier var nöjda
och de ansåg sig fått fram sitt budskap. Moderator Olof Jonmyren var också nöjd. Minglet vid
pausen var uppskattat av de närvarande och även av reportern från Sn.
6. Bostadsbyggande i Nävekvarn
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har haft ett möte 6/9–22
Detaljplanearbetet är påbörjat för marken vid Hästhagen och återvinningscentralen norr om
Utterviksvägen. Det kan bli aktuellt med upp till 80 lägenheter / bostäder av olika typer.
Ingemar har fortsatt försökt få tag i markägaren av fastigheten med de 7 tomterna öster om
Gula kvarn men inget resultat.
7. Turistguide 2023?
En uppskattad guide av besökare.
Ewa Wennström tog fram guiden för 2022 på ett utmärkt sätt men har framfört en
tveksamhet för nästa år.
Torbjörn Dahlström har visat intresse. Liz kontaktar både Ewa och Torbjörn för att se hur det
ställer sig till att göra en guide för 2023.
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8. Allmänt infomöte november?
Vi planerar inte för att ha något möte i november. Vi skjuter på det till nästa år när vi har mer
info att delge.
9. FUNQ infoblad vid nyår?
Bra med ett sådant infoblad till boende i Nävekvarn och Tunabergshalvön.
Liz hör med Torbjörn Dahlström om ett kostnadsförslag på att trycka upp 900 ex.
Daniel H hör med NGIF om ett gemensamt distributionsförfarande liksom tidigare.
Vi tar upp det på nästa styrelsemöte.
10. Besöksnäringsmöte november?
FUNQ är normalt sammanhållande för de besöksnäringsmöten som genomförts två gånger
per år. Mötet i februari har ansetts som viktigast. Under senare år har Sandra Svensson varit
sammankallande (dock med uppehåll för pandemin).
Lars hör med Sandra om hon vill fortsätta hålla i de mötena. (Sandra har inte möjligt före nyår
har hon meddelat efter telefonkontakt. / LW)
Liz föreslog att bjuda in närliggande näringsidkare för att få ett bra samarbete.
11. Hamngruppsmöte
Det var ett möte den 21/9 där 9 st. verksamhetsutövare var inbjudna. Tyvärr hade endast 2
personer möjlighet att delta.
12. Möte med kommunens tjänstemän och politiker
10/8 var Berit Kristoffersson här och hade Harriet Nilsson med sig som blir hennes
efterträdare.
Anette Stolth, näringslivsutvecklare tog med sig frågor och önskemål från näringsidkare i
hamnområdet.
Vägvisning till återvinningen, offentlig toalett, turistbyrån, parkbadet och skyltar till
campingen.
Den 29/9–22 kl. 9.00-11.00 blir det möte med renhållningschefen och gatuchefen med flera.
Lars skickar ut en inbjudan till berörda.
Funq kommer att trycka på att det ska finans en offentlig toalett. Under senare år har
verksamhetsutövarna samverkat för den servicen. Det behöver även finnas en året om.
Turistbyrån, hur kan det lösas med kommunens försorg.
Parkbadet, är kommunens badplats som har ett avtal med NQBK att de ska sköta om
badplatsen. Nu vill de avsäga sig det ansvaret.
13.statusrapporter
- skrivelser, ett förslag har kommit in från Björn T Ohlsson om en annan vägskyltning vid
Svalbergsgården. Det borde vara en skylt som visar att det blir en avsmalning av väg där.
FUNQ kommer att sända ett sådant förslag till Trafikverket.
-stipendier vid årsmötet 2023, vi bordlägger frågan och tar upp den på nästa styrelsemöte.
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-Vägföreningens info om trafikflödet. Daniel L berättade att det varit 38800 passager (totalt
för båda riktningarna) from 19/5 tom 19/9 på Malmvägen.
Över 36 300 håller lägre hastighet än lagstadgat. 9 st. fordon har kört över 60 km/h.
Det har konstaterats nyligen att det är en stort potthål på Bruksvägen. Troligtvis har det
uppkommit efter ett vägarbete och kanske ska åtgärdas av entreprenör som garantijobb.
Vägföreningen märker tillsvidare upp det stora hålet så ingen olycka händer.
Det ska vara ett stormöte 20/10 kl. 14.00 i Brukslokalen med Lantmäteriet och Kommunen för
att informera om förändringar i GA7. Det vill säga uppdatering av skötselansvar inom
Gemensamhetsanläggning 7 som är Nävekvarns samhälle.
-informationstavlan vid busshållplatsen vid IP. Tony, Liz och Ronny träffades den 7/9 och
började spåna på vad man kan göra med tavlan så att det blir attraktiv. Arbetet med tankar
och idéer är påbörjat. En offert på en digitaliseringsskylt har gjorts men det blev för kostsamt.
Liz kontaktar Torbjörn Dahlström för tips på layout. Vidare information vid nästa
styrelsemöte.
- Kollektivtrafiken, Urban ska ha ett telefonmöte 26/9 med Kollektivmyndighet.
- Nävekvarns Bruk startade 1623 alltså för snart 400 år sedan. Uppmärksammas?
Hembygdsföreningen har kontaktats i syfte att göra något och ska ta upp det på sitt nästa
styrelsemöte.
Hans hör med Sandra och Micke från campingen / Marinan om och vad det har för tankar
Frågan lyfts även på mötet den 29/9 med kommunens tjänstemän och politiker.
Lars håller kontakten med hembygdsföreningen.
Vi har frågan levande.
-hemsidan, inget nytt.
14. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
15. Nästa möte 16/11 kl. 19.00 i Brukslokalen.
16.Mötets avslutande.
Ordföranden tackade för många kreativa inlägg och diskussioner och avslutade kvällens möte.
Vid protokollet
Helena Larsson
Helena Larsson
Justeras
Lars Waern
Lars Waern

Tord Månsson
Tord Månsson
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