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Samhällsinformation om Nävekvarn 

 
Bostadsbyggande 
Nu har inflyttning skett i de 8 nya lägenheterna som Nyköpingshem byggt vid 
Tunabergsgården. Bra jobbat av alla inblandade! Nävekvarn med omnejd 
växer! 
 
Campingplatsen 
Nyköpings Kommun bygger ny receptions och servicebyggnad vid Nävekvarns 
campingplats. Tidigare år har toaletter och servicefunktioner använts hos 
NQBK. FUNQ genomförde ett möte om de nya byggnationerna den 16 april för 
berörda. Efter mötet sände FUNQ ett brev till Nyköpings Kommun för att bland 
annat påtala att de nya byggnaderna får inte bli så höga eller stora att de tar 
bort andra viktiga värden för åretruntboende eller andra verksamheter. FUNQ 
påtalar också att vissa synergieffekter kan uppnås genom att samordna tex. 
sophanteringen i hela hamnområdet = endast ett sopskjul i stället för tre – fyra. 
FUNQ påtalar också att genom att samarbeta mellan berörda kan hela 
moderniseringen påskyndas. 
 
Hela hamnområdet 
FUNQ inbjöd alla berörda verksamheter i hamnområdet till ett möte den 4 maj. 
Ämne: Diskussion om helhetssyn på vidareutveckling av hamnområdet i 
Nävekvarn. Avsikten var att från dagsläget som utgångspunkt titta lite på hur 
det bör se ut om fem – tio år. 
De flesta berörda hade möjlighet att delta på mötet som blev mycket positivt. 
En info som gavs var att Kommunstyrelsen beslutat om att tillskjuta 
ekonomiska medel för att bland annat göra informationen tydligare i 
hamnområdet samt att göra p-platserna ändamålsenliga, snygga till området 
m.m. Som grund skrev Kommunstyrelsen att ”Under sommarsäsongen är 

Nävekvarns hamn ett av våra stora turistmål och det är mycket rörelse i hamnen med 

gästhamn, småbåtshamn, marina, café, camping, bad och Folkets Park.” Detta ansåg 
mötet vara mycket glädjande! 
Mötet beslutade att sådana här samordningsmöten ska anordnas fortlöpande 
över året för att kunna ge bland annat Nyköpings Kommun rätt information för 
den sammanhållna samhällsutvecklingen av Nävekvarn. 
Nästa möte beslutades till i juni. Inbjudan sänds ut till berörda. 
Vid pennan för FUNQ 
Lars Waern 


