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Samhällsinformation 
eller  

minnesanteckningar av FUNQ arbetsutskott, 
avsedda för publicering på FUNQ hemsida och på anslagstavlor. 

 
FUNQ arbetar sedan flera år för att utveckla Nävekvarn med omnejd. Ett sådant projekt var att sända ut en 
enkät till hushållen på Tunabergshalvön för att få svar på vad invånarna önskar sig. Detta skedde vintern 
2014! Svaren var omfattande och mycket positiva!  
Några av de åtgärder som vidtagits är bättre busstrafik, servicepunkt i affären, nyinvigt GYM, populär 
Turistguide, efterfrågad Hamnfest utökad samverkan mm! 
Just nu diskuteras trafiksäkerhet främst vid skolan, bron över Nävån på Industrivägen, Masugnsdammen, 
vägarna på Tunabergshalvön, bostadsutveckling mm! 
Många diskussioner och konstruktiva möten med Nyköpings kommun med flera myndigheter har 
genomförts! 
 
Café i hamnen 

Nyköpings Kommun meddelade vid möte 2 mars att arbetet med att kunna öppna caféet i hamnen genom 
ny entreprenör är klar. Liz Brådhe öppnar ”Systrarna Brådhe´s café” Mycket glädjande! Caféet öppnade 
Valborgsmässoafton och kommer att ha öppet under lördagar och söndagar under maj för att slå ut i ”full 
blom” inför Midsommar, Hamnfest och högsäsong!!  
FUNQ kan konstatera att samarbete med många inblandade ger frukt! 
 
Campingen 

Kommunen har träffat avtal med ny entreprenör för campingen i Nävekvarn, Swede Port Marina. 
Campingen heter ”Nävekvarns skärgårdscamping”. Campingen öppnade siste april och är igång fram till sena 
hösten. Mer information kommer att presenteras främst av entreprenören. 
Vad gäller byggnationer av servicebyggnader mm genom kommunens försorg så är den juridiska processen 
avklarad! Kommunen planerar nu för den byggnationen enligt bygglovet. Bedömt dock tidigast till hösten. 
 
Skäretbron 

Bron över till Skäret förstördes i stormen Helga. Det är Kultur- och Fritidsnämnden som har det 
övergripande ansvaret för bron. Bron reparerades av duktig personal från Nyköpings hamn och blev  klar 
inför påsken. Bravo! 
FUNQ kan återigen konstatera att bra samarbete lönar sig! 
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Bron över Nävån på Industrivägen 

Nyköpings Kommun har en plan för att se till att funktionen biltrafik/cykeltrafik/gångtrafik ska fungera över 
Nävån. Tidsplanen är dock osäker! Akuta åtgärder, vad gäller säkerheten, har Nävekvarns Vägförening 
uppdrag att utföra. FUNQ återkommer med information! I viss mån kan detta hänga samman med 
Masugnsdammens ombyggnad. Mer info om detta finns på annan plats på hemsidan samt på Nyköpings 
Kommun hemsida. FUNQ återkommer i det ärendet också. 
 

Vägarna 

FUNQ har skrivit till Trafikverket och begärt att de ska komma till Nävekvarn och informera om de planer 
som finns om vägunderhåll samt utveckling av vägnätet på Tunabergshalvön. Möte är planerat till mitten av 
maj. 
 

”Målbild 2020” för hela hamnområdet 
FUNQ har tillsammans med flera föreningar, företag och enskilda samverkat under vintern för att ta fram en 
gemensam syn på en vision ”Målbild 2020” för hela hamnområdet, småbåtshamnarna, Parkplanen, 
Parkbadet mm. Skrivelse har sänts till kommunen för att starta ett projekt i ärendet ”Utveckla Nyköpings 
kommun södra kustområde”. EU-bidrag har begärts. Ytterligare information kommer! 
 

Turistguide 2016 

Arbetet med att producera en turistguide liknande den som gavs ut 2014 och 2015 är igång genom en 
arbetsgrupp ideellt arbetande entusiaster för besöksnäringen. Klar i början av maj. 
 

Hamnfest 2016 

Genomförs 2 juli och det omfattande planeringsarbetet är uppstartat i Hamnfestkommittén som också är 
ideellt arbetande entusiaster för Nävekvarn. Mer info kommer. 
 

Turistbyrån Nävekvarn 

Öppnar i hamnen 11  juni och stänger 14 augusti. Öppet dagligen 1030 -1730. Stängt Midsommarafton och 
Midsommardagen. 
 

Bostäder 
Planer för nya bostäder  diskuteras. 
 

Vindkraft i Bråviken 
Kolmårdsvinds ansökan om att få bygga 14 st 190 m höga vindkraftverk i Bråviken mellan Nävekvarn och 
Arkösund ligger hos Mark- och Miljödomstolen i Växjö. Beslut väntas tidigast till hösten 2016. 
 

Som ni märker finns många frågetecken kvar att räta ut till utropstecken. Arbetet fortsätter! 
Det är dock mycket glädjande att ett GYM invigts i NGIF regi i Nävekvarn och att samverkan och samarbetet 
i Nävekvarn är mycket omfattande för Nävekvarns och Tunabergshalvöns utveckling!! 2019 genomförs 
orienteringstävlingen O-ringen i Kolmårdsskogarna. 
Trevlig sommar! 
 

Vid pennan Lars Waern 
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