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Anteckningar från möte ang hamnutveckling i Nävekvarn
Datum
2016-03-02
Plats
Båtklubben, Nävekvarn
Närvarande FUNQ Lars Waern, ordf
FUNQ och Folkets Park Hans Sohlström
FUNQ och Nävekvarns Vägförening Stig Isaksson
NQBK Kurt Rindstål
SwedePort Marina Mikael Sundvall
Systrarna Brådhe´s café Liz Brådhe
Nyköpings Kommun Erik Lindhe
Nyköpings Kommun Hans Welff
Nyköpings Kommun Johan Persson
Nyköpings Kommun Mikael Karlsson
FUNQ, NQBK Inga-Britt Söderström
FUNQ Kurt Lilja
FUNQ och vid tangenterna Gunnel Linnertz
Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna.

Anteckningarna från föregående möte godkändes och lades till
handlingarna.
Fastighetschef Johan Persson, Nyköpings kommun informerade om
läget vad avser Café- och Campingverksamhet i Nävekvarns Hamn.
Café
Avtal med Caféidkare för Café i hamnen är under påskrift och kommer att
bli klart i dagarna. Kommunen meddelar FUNQ när allt är klart för
vidareinformation.
Campingen
Tiden för överklagande av bygglovet för servicebyggnaden har nu gått ut
och inget överklagande har kommit in. Ny servicebyggnad kommer att
uppföras enligt planerna. Dock är byggstart ännu inte fastlagt.
Avtal har tecknats med en Campingentreprenör som kommer att bedriva
verksamheten under liknande förutsättningar som förra säsongen.
Entreprenör är Swede Port Marina.

Johans Person underströk vikten av att både café- och camping-entreprenörerna
själva får bedriva sina verksamheter utan inblandning av andra i egna
angelägenheter, men självklart i samverkan.
Johan Person informerade också om att det fyrkantiga altandecket som finns vid
lekplatsen ingår i avtalet med caféentreprenören och avses inte tas bort under
innevarande år!
Micke Karlsson meddelade att vad gäller caféverksamheten hyr kommunen lokalen
av NQBK för caféet. Kommunen hyr i andra hand ut till caféentreprenören. Tillträde
till den lokalen har hyresgästen/caféentreprenören. Husägaren har endast tillträde till
lokalen om det är fara för fastigheten, t ex brand, vattenskada e dyl.
Den offentliga toaletten som finns i A-huset städas i början av säsongen av
campingentreprenören och när cafeet är igång övergår underhållsansvaret till caféet.
Frågan om förrådsutrymmen för turistbyrån och caféet får diskuteras dem emellan.
Dock underströks att el-undercentral inte får nyttjas som förråd av brandriskskäl.
Förnyad diskussion mellan kommunen och NQBK om hyresavtal kommer att tas till
hösten inför kommande säsonger.
Berörda entreprenörer kommer att informera om öppethållande mm inom kort. Ordf
uttryckte sitt gillande till att båda frågorna om café och camping nu är lösta för
kommande säsong.
Hamnplan
Hans Welff inledde med att gratulera till ett väldigt fint Gym i Nävekvarn.
Han redovisade därefter olika kostnadsposter inom det anslag om 230 000 kronor
som kommunstyrelsen beviljat för upprustning av hamnområdet och förbättring av
framkomlighet bl a för tunga transporter.
I framskrivningen till Kommunstyrelsens beslut för dessa medel står bland annat
”Under sommarsäsong är Nävekvarns hamn ett av våra stora turistmål och det är
mycket rörelse i hamnen med gästhamn, småbåtshamn, marina, café, bad och
Folkets Park.” ”Grön- och grusytor snyggas till och anpassas till gångtrafikens
rörelser över hamnplan och vissa förbättringar görs för transporter med båtvagn.
Handikapparkering och cykelställ anläggs.”
Hans Welff illustrerade vidtagna åtgärder med bifogad bild.
Lars Waern underströk vid upprepade tillfällen vikten av transparens i redovisningen
av vad de olika kostnadsposterna har gått till, för att säkerställa att det som skulle
göras också blev gjort.
Fortsatt uppföljning av åtgärder behövs!
Skäretbron
Ärendet om den sönderblåsta skäretbron har rent organisatoriskt förts till Kultur och
Fritid inom Kommunen. Lars Waern påtalade hur viktig bron är för att Skärets olika
tillgångar skall kunna nyttjas

av både innevånare och turister. Han informerade också om att Kultur och Fritid
bedömer att ärendet kan bli ett investeringsärende och hamnar då på
Kommunstyrelsens bord. Kommunstyrelsens ordförande och Kommundirektören är
informerade om problemen med Skäretbron.
Hans Welff informerade om att Tekniska divivisionens varvsfolk hade börjat jobba
med ärendet, vilket hälsades med tillfredsställelse. Lars Waern och Stig Isaksson är
tills vidare Nävekvarns kontaktpersoner gentemot Kultur och Fritid. Behov av NQBK
praktiska kunskaper i ärendet finns att tillgå

Målbild 2020
FUNQ har informerat både kommunalrådet Granström och kommundirektören om
målbilden och ingen av dem har hittills slagit bakut. Underlag till en skrivelse för att
skapa en projektgrupp har tagits fram.
Johans Persson och Micke Karlsson menade att ordet Camping längst västerut
kändes en aning utmanande och föreslog ordet utvecklingsområde. En kortare
diskussion avslutades med att Johan Persson ansåg att den nye
campingentreprenören skulle ha ett tydligt ord med i laget om frågan.
Övriga frågor
Hans Sohlström underströk vikten av att utveckla badet och åtgärda de hål som finns
i bottnen.
Liz Brådhe informerade om att SMK Nyköping håller rally i Nävekvarn samma datum,
2 juli, som Hamnfesten. Även teraterföreställning i Koppartorp går av stapeln den
dagen. Från FUNQs sida är IB Söderström kontaktperson i frågan.
Eftersom detta möte var det sista som undertecknad knapphanterare hade i FUNQ
underströks vikten av att sluta med att alltför ofta titta tillbaka och därifrån bestämma
vad som skall ske. För ett framgångsrikt utvecklingsarbete krävs öppenhet,
samverkan och glädje, inte lönndom och egenintresse.

Hellre framåt än historia, bättre tillsammans än var och en för sig.
Nästa möte: 2016-04-28 kl 1500 i Båtklubbens lokaler.
Ordföranden tackade för ett mycket givande möte för hamnområdet och
Nävekvarns framtid.
Vid Tangenterna
Gunnel Linnertz
Präst-Uttervik

