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Hamnutvecklingsmöte Nävekvarn 2017-11-24 Anteckningar
Närvarande: Lars Waern FUNQ, Liz Brådhe Systrarna Brådhe´s Café, Berit Christoffersson
turistchef Nyköpings Kommun, Anette Karlsson Nävekvarns Skärgårdscamping, Kurt Rindstål
Båtklubben, Lars Danielsson, Gata/Park Nyköpings Kommun, Jörgen Fredriksson Fastigheter
Nyköpings kommun, Ulf Myrman, NGIF, Båtklubben och FUNQ, Hans Welff Markförvaltare
Nyköpings Kommun, Stig Isaksson Nävekvarns Vägförening och FUNQ, Ing-Britt Söderström
FUNQ och Båtklubben.
Lars W informerade inledningsvis om att ett möte genomförts med besöksnäringsidkare i
Nävekvarn med omnejd där erfarenheterna från sommarsäsongen 2017 diskuterades.
Genomgående mycket bra erfarenheter!
1. Genomgång av föregående anteckningar.
Förslag på skyltning av verksamhet i hamnen. Ex skyltning Gaffel/kniv, Kaffekopp. Stig och Lars
D ser över möjligheterna till en bra informationsskyltning.
Stig ordnar innan vårsäsongen med en P-plats för servicefordon på hamnplans yttre del.
2. Gångfartsområde.
Om ok från Vägverket blir det start våren 2018. Stig Isaksson arbetar vidare. Lars Danielsson
medverkar i frågan.
Var kan bussar med tex. kunder till aktiviteterna i hamnområdet parkera? En möjlighet är på
Mellanvägen. Stig undersöker möjligheter till skyltning.
3. Café / Restaurangverksamheten i hamnen
Över 20 000 gäster har besökt oss under säsongen 2017.
Antal besökare som har kommit ligger stort över förväntan. Säsongen har förlängts betydande
med öppethållande till sent i september. Fortsätter med temakvällar under vintern. Bl a
Tacokväll, julbord mm. Bra initiativ!
Samarbete med Marinans GuestHouse har inletts för att erbjuda julbord inklusive boende.
4. Campingverksamheten
Startade ordentligt först i början av juni då servicebyggnaden var färdigställd.
Campingen har 41 campingplatser. Varav 15-tal säsongsplatser.
Samarbete pågår med Kolmårdens Djurpark.
Ställplatser för husbilar efterfrågas.
Kommunen är på gång att bjuda in Micke o Sandra till Näringslivsenheten för att diskutera
utveckla campingen med fler platser. ”Dukat bord”.
Enligt Stig Isaksson är 5 ställplatser vid Skäretbron redan avsedda för husbilar.
Parkplan kommer att ha 118 uppmålade parkeringsplatser enl. Stig.
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Utvecklingsplaner för en större camping i Nävekvarn, väster om Parkbadet, utfördes 2005.
Dessa handlingar finns på kommunen. 130 campingplatser enligt förslag på camping från
2005. Området är inte detaljplanelagt.
Turism
Landsbygden är viktig för hela kommunen vad avser besöksnäringen.
Hur kan vi utveckla näringen i Nävekvarn? Utveckla en plan på lång sikt, föreslog Berit.
Folkets Park
Tyvärr, antal besökare till danser har varit lågt. Kan ev ses över och bli annan verksamhet som
lockar mer.
Barnteaterverksamheten lockar många besökare.
6. Sjösättning / Upptagning
Rampen är en begränsande faktor! Vid låg vattennivå kan inte båtar med lite större
djupgående tas upp/sjösättas.
7. Grönområden med sittplatser under tak
Paviljonger (sittplatser/bord under mindre tak) finns på agendan.
Bidrag kan sökas från Landsbygdsmiljonen. Stig undersöker möjligheterna.
8. Parkeringsplatser
74 st parkeringsplatser i direkt anslutning till hamnplanen.
118 P-platser på Parkplanen samt långtidsparkering på Mellanvägen.
Stig tar fram en karta (A4) över hamnområdets parkeringsplatser och även på övriga
parkeringsplatser som distribueras till NQBK, Campingen, Turistbyrån, Restaurang och affär.
9. Parkbadet
Dyig botten. Mer sand har fyllts på även 2017 genom Ulf M försorg.
Räddningstjänsten kontrollerar säkerheten varje år.
Stora problem med gäss vid badet och också övriga hamnområdet.
Hans Wellf tar med sig frågan.
10. Utställningar
Många utställningar av främst konstverk och foton under 2017.
Redan fulltecknat för år 2018.
11. Utvecklingsmöjligheter i stort
• 2 st båtar kommer att finnas tillgängliga för att röra sig mellan stora hamnen och
Skeppsvikshamnen.
• Kajakuthyrning är planerad för 2018.
• En strandpromenad utmed hela hamnområdet med en bro över Nävån diskuterades.
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Fiskväg vid Nävekvarn
• Hans W informerade om att Sportfiskarna är aktiva i frågan om ”laxvandringstrappa” i
Nävån. Tänkt är ett s.k. omlöp i Nävån upp mot Masugnsdammen. Ligger på kommunal
mark. Kommer bli en attraktion i sig!
• Vägföreningen har börjat med att ta bort sly mm utmed Nävån i etapper. Börjar vid
Masugnsdammen och arbetar sig upp mot Nävsjön. En tydlig skötselplan på hur
Näveån ska skötas på kort och lång sikt bör tas fram.
12. Övriga frågor
Förslag på framtagande av Nävekvarnströjor. Diskuteras mellan entreprenörerna i
Hamnområdet.
NÄSTA MÖTE 26 januari kl 13.00 i NQBK lokaler.
Vid tangenterna å FUNQ vägnar
IB Söderström och Lars Waern
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