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Arbetshandling.

Minnesanteckningar hamnutvecklingsmöte Nävekvarn
Minnesanteckningar i kortformat och punktvis.
Tid: Fredagen 2017-04-28 kl 10.00
Plats: Nävekvarns Båtklubb lokal
Deltagare
Lars Waern, ordf FUNQ
Tony Carlsson, FUNQ
Ulf Myrman, FUNQ
Inga-Britt Söderström, FUNQ och NQBK
Hans Sohlström, FUNQ och Folkets Park
Kurt Rindstål, NQBK
Mikael Sundvall, SwedePortMarina
Liz Brådhe, Systrarna Brådhe´s Café
Stig Isaksson, FUNQ och Nävekvarns Vägförening
Erik Lindhe, Nyköpings Kommun
Hans Welff, Nyköpings Kommun
Jörgen Fredriksson, Nyköpings Kommun
Inledningsvis hade Jörgen Fredriksson ordnat så vi kunde göra ett besök i de nya
byggnaderna på campingen. Imponerande bra resultat, vad vi kunde bedöma nu. Tack för
visningen Jörgen!
Lars hälsade samtliga mycket välkomna och öppnade mötet. Utsänd agenda godkändes.
1. Genomgång av anteckningar från förra mötet, 26 januari 2017.
Alla hade fått anteckningarna. Lars gick igenom det mest väsentliga vilka de flesta tas
upp i punkterna nedan.
2. ”Förbättra servering, ute”, ”Gångfartsområde” (Stig)
Stig informerade om åtgärder som i detta avseende kommer att vidtas innan
sommarsäsongen 2017. Stig kommer att påskynda ärendet med främst Trafikverket
så att hamnområdet blir trafiksäkert! Kurt informerade om att ansökan om
”trottoarservering” beviljats av polisen. Nyköpings Kommun behandlar ärendet
(avgiftsmässigt) med trottoarservering. Trottoarservering som sker på kommunens
gatumark av kommunens kontrakterade entreprenör. Kurt följer upp så det inte blir
några ”långörer” i det administrativa systemet. Alla förklarade sig nöjda med det!
3. Information om Café- restaurangverksamheten i Nävekvarns hamn.
Verksamheten uppstartad under Påskhelgen med gott resultat. Enligt tidigare
framförda önskemål kommer öppettiderna att ökas. Under månadsskiftet april – maj
öppet fredag – måndag kl 12 – 18 och förlängt öppethållande valborgsmässoafton till
som längst kl 23! Under maj fredag – söndag samt röda dagar dagligen kl 12 – 18. Juni
alla dagar kl 11 – 18. Efter midsommar öppet kl 11 – 23! 3 musikkvällar inplanerade
främst under juli. ”Morgonfralla” som service till båtgäster och campinggäster
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diskuterades. Liz, Kurt och Micke/Sandra (och ev. Siw Andersson, Coop Nära) tar upp
och ser över möjligheterna att gemensamt lösa det angelägna önskemålet. Alla är
medvetna om önskemålen och nödvändigheten av en bra service i Nävekvarn och
inser att genom samarbete är allt (inom rimliga gränser) möjligt.
Micke påtalade att närheten till Kolmårdens Djurpark gör att bland annat
barnfamiljer söker övernattningar i Nävekvarn och önskar då mat då de kommer lite
senare på kvällen likaså en något tidig frukost innan avfärd till djurparken som ju är
en kraftig turistmagnet även för Nävekvarn med omnejd.
Information om Campingverksamheten i Nävekvarns hamn.
Servicebyggnaden byggs enligt plan och besiktigas 18 maj. Sandra Svensson,
Marinans Guesthouse driver Nävekvarns Skärgårdscamping, liksom förra året, och
startar lite smått 29 april och har då ett samarbete med NQBK vad avser
serviceutrymme tills besiktningen är klar på nya servicebyggnaden. Campingen
beräknas öppen t.o.m. september. Det finns 31 platser varav 10 är ”långliggare”.
Under sommaren avser Micke/Sandra placera sjöbodar/bastu vid campingen för
uthyrning. Campingen behöver expandera på sikt!
Erik informerar om besöksnäringen bl.a. att en ny Nyköpingsguide sjösätts i maj.
Turistahemmadagarna genomförs 18 – 21 maj med fokus på Stora Torget 20 – 21
maj. Turistbyrån i Nävekvarn är öppen under Hamnfesten 2017 den 3 juni och öppnar
sedan dagligen 12 juni kl 1130 – 1730 fram till 13 augusti med undantag av
Midsommarafton och Midsommardagen. Förhoppningsvis lika bra resultat i
besöksnäringen som förra året. (20% ökning!)
3 maj öppnar en utställning om ”Bergslagen på Tunabergshalvön” i våningen över
Turistbyrån och Systrarna Brådhe´s Café. Tillsammans med utställning om
Vasagubbarna.
Information/erfarenheter/förslag om båttransporter.
Samma information som senaste hamnutvecklingsmöte: Fungerade bra under 2016.
PROBLEM vid låg vattennivå. Rampen måste åtgärdas på sikt!(Så snart som möjligt)
Vi kunde också konstatera att sjösättningen nu under våren fungerat bra!
Vad gäller åtgärder för rampen så kom Hans Welff, Micke Sundvall och Kurt Rindstål
överens om att träffas i närtid för att se över vad som behöver göras för en positiv
utveckling. Då ska också behovet av utläggning av bryggor på kommunens vatten
klaras ut. Kurt kallar till möte. Tidigare i ärendet: Kommunstyrelsens beslut 2014-0512 § 112 samt Protokoll från möte angående båtrampen 2016-04-13.
Information/erfarenheter/förslag om utställningslokaler.
Ett flertal föreningar ställer lokaler till förfogande under sommaren 2017 för att
tillmötesgå behovet av utställningar. Bland annat ställer ”Bildmakarna” ut sina alster i
NQBK lokaler i slutet av maj.
Praktiska åtgärder inför sommaren av gata, park, grönområde i Nävekvarns
hamnområde.
Stig ser till att grönområdet där ”dansbanan” funnits blir grönt till sommaren.
Bänkbord placeras ut på gräsområdet mellan lekplatsen och Systrarna Brådhe´s Café
bl.a. för gästande turister med medhavd matsäck.
Information om Parkbadet.
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Ny sand tillförs kontinuerligt i samarbete mellan NQBK (Ulf Myrman) och Nyköpings
kommun. Bra! Likaså ska den bryggdel som går ut från Skäretbron mot badet
underhållas.
10. Förslag på åtgärder på kort och lång sikt och Övriga frågor.
Marknadsföring på rätt sätt av Nävekvarn är viktigt!
Hamnfesten 2017 genomförs samma dag som Pingstregattan den 3 juni.
På kvällen 3 juni arrangeras dans i Folkets Park.
11. Nästa möte torsdagen 2017-08-25 kl 13 (prel)
Lars tackade för många konstruktiva inlägg och avslutade mötet.
Hellre framåt än historia, bättre tillsammans än var och en för sig.

Vid pennan
Föreningen Utveckling Nävekvarn, FUNQ
Tony Carlsson och Lars Waern
Distributionslista:
Swede Port Marina
Liz Brådhe, Systrarna Brådhe´s café
Nävekvarns Folkets Park
Nävekvarns Båtklubb
Nävekvarns Vägförening
Nyköpings Kommun, Magnus Pirholt, Hans Welff, Sven-Olof Gustafsson, Mikael Karlsson,
Jörgen Fredriksson och Erik Lindhe.
Q-star, Norrköping
Nävekvarns Herrgård
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