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Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 3 maj 2010. 
 
Närvarande: Gunnel Linnertz, Kurt Rindstål, Stig Isaksson, Björn Holmquist, Elisabet 
Englund Wall, Helena Svahn   
 
1. Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
2. Kurt Rindstål utsågs till att justera mötets protokoll. 
3. Föregående protokoll, från årsmötet och konstituerande mötet, lades till 

handlingarna. 
I samband med denna punkt diskuterades medlemslistan. Beslöts att nuvarande 
kassör Björn Holmquist tar kontakt med den tidigare kassören för att upprätta en 
aktuell medlemsförteckning. Helena Svahn kontaktar Agneta Skog för att få en 
kontinuerlig följd av protokoll. 

4. Vår nya webbsida www.navekvarn.se diskuterades. Beslöts att Helena Svahn tar 
kontakt med Ute Ruegg för information om kostnad för utbildning, undersöker 
kostnad för webbhotell samt eventuell möjlighet att få hjälp till utbildningskostnad 
via Kunskap Sörmland. När vi har en klar kostnadsbild får vi ta besluta om 
kostnaden ska täckas via sponsring eller deltagaravgifter. Önskemål om en tydlig 
karta på webbsidan framfördes. Strukturen för sidan bör de som deltar i 
utbildningen kunna ta fram. Förhoppningen är att sidan skall vara färdig och 
upplagd i september 2010. 

5. Aktuellt från medlemsföreningarna: 
Vägföreningen: (Stig Isaksson) 

• Tekniska enheten på Nyköpings kommun har tagit beslut om en ny bro på 
Industrivägen, över Nävån. 

•  För att förbättra trafiksäkerheten kommer Vägverket att upprätta farthinder på 
infarten på sträckningen från Hyttvallen fram till Svalbergsgården. 

• Svinhuset ska rivas, oklart när. 
Idégruppen: (Helena Svahn) 
• Rapporterade om beviljade projektpengar för en förstudie som syftar till att 

komma i kontakt med alla i Nävekvarn med omnejd som driver 
besöksnäringsverksamhet eller har idéer och tankar om att börja. En inbjudan 
kommer att gå ut via DR till samtliga hushåll. 

Nävekvarns Båtklubb: (Kurt Rindstål) 
• Ytterligare ett steg är taget för att få förbindelse mellan hamnen och 

Skeppsvikshamnen. I stället för stängselgenombrott och gångväg via 
Herrgårdens park finns nu planer på en bryggförbindelse med ”öppningsbar 
brygga”. Ärendet ligger nu på Länsstyrelsen för att genom ett Lona-projekt 
erhålla bidrag för genomförande under 2011 

• Båtklubben investerar i en 100 m. vågbrytande pontonbrygga ytterst i hamnen 
som blir klar under juli månad. 
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•  Båtklubben kommer att anskaffa en tvättanläggning som gör det möjligt att ta 
upp och tvätta båtbottnar under detta år. 

• En anläggning för att tömma båttoaletter kommer att inskaffas i år. 
FUNQ: 
• Kommun och Landsting planerar att genomföra ett samrådsmöte angående 

distriktssköterskemottagningen 1 september kl 18.00.  
 
6. Gunnel Linnertz informerade om Nyköpings kommuns planer för Nävekvarns 

skola, och i samband därmed för upplägget av det allmänna möte som 
genomfördes direkt efter styrelsemötet. 

7. Gunnel Linnertz, Stig Isaksson och Kurt Rindstål har haft möten med politiker 
och tjänstemän på Nyköpings kommun angående nedläggningen av Nävekvarns 
bruk. En arbetsgrupp är tillsatt. Den mest aktuella frågan nu är vad som ska 
hända med lokalerna. Intressenter finns. 

8. Sopstationen: Stig Isaksson har varit i kontakt med Nyköpings kommun 
angående flytt av sopstationen. Den bör få en ny placering som upplevs som 
central och tillgänglig, men inte skämma infarten. Förslag på ny placerig ska 
lämnas till Stig Isaksson, Vägföreningen, under maj månad. 

9. Stängselgenombrottet vid Herrgården. Se punkt 5, Båtklubbens rapport. 
10. Övriga frågor: 

Idégruppen efterfrågade ett allmänt möte med besök av politiker från Nyköpings 
kommun där Nävekvarns framtid kan diskuteras. Vi beslöt att ta upp frågan igen, 
efter valet i september. 

11. Nästa styrelsemöte är inplanerat till 13 september kl 18.00. 
12. Mötet avslutades. 
 
Nävekvarn 4 maj 2010-05-03 
Sekreterare 
 
 
Helena Svahn 
 
 
 
Justeras: 

Kurt Rindstål 
 
Kurt Rindstål 


