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Minnesanteckningar från Samhällsinformation för alla 9 april 2022 kl 11 i Brukslokalen.
I lördags 9 april genomförde Föreningen Utveckling Nävekvarn, FUNQ, en mycket uppskattad
samhällsinformation för invånarna på Tunabergshalvön.
Cirka 80 personer hade slutit upp i Brukslokalen för att lyssna på stadsplaneringschefen
Linda Kummel och turistchefen Erik Lindhe. De informerade om planerade planer för
bostadsbyggande på Tunabergshalvön respektive för planerade aktiviteter inom
besöksnäringen.
Lars Waern, ordf. i FUNQ informerade om att aktuell statistik för åretruntboende på
Tunabergshalvön visar en minskning med 52 personer för 2021. FUNQ har sedan flera år
tillbaka påtalat för kommunledningen att det på Tunabergshalvön inte finns några som helst
kommunala tomter till försäljning till tex barnfamiljer. Efterfrågan är stor! Detta försöker
kommunen nu råda bot på genom att utreda möjligheter att skapa mark för bostäder
centralt i Nävekvarn. Kommunal mark finns på Tunabergshalvön men viss del av denna är
sådan som i dagsläget kallas mark inom ”livsmedelsstrategin”. Alltså åkermark. Detta blev
den byggherre uppmärksammad på i Pryssviken då Mark-och Miljödomstolen beslutade
avslag på den detaljplan som var klar för att bygga ett antal bostäder på.
Tunabergshalvön med skärgården i Bråviken och många vandringsleder samt närheten till
Kolmårdens djurpark är ett mycket populärt friluftsområde vilket Erik Lindhe berättade.
Detta har gjort att kommunen i sin översiktsplan förklarat att vägen ut mot Nävekvarn
benämns ”besöksstråk” likaså att Nävekvarn benämns ”besöksnod”. Detta gör att en ökad
verksamhet kan ske inom besöksnäringen här.
Utöver Lindas och Eriks informationer så berättade även Liz Brådhe om möjliga utvecklingar i
den nystartade affären i Nävekvarn. Hans Sohlström berättade om aktiviteterna i Folkets
Park som i sommar omfattar många barnteatrar, Rocka Billy, Från Orsa till Nashwille och
hamnfest.
De många besökarna avslutade med att ta en kopp kaffe innan övriga lördagsaktiviteter.
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Detaljinformation
Linda informerade bl.a. om Översiktsplanen, Landsbygdsstrategin och planering för
Nävekvarn. Grunden är nu enligt planerna: Förtätning av samhällena rent generellt. För
Nävekvarn gäller förtätning samt koppling till Skeppsvik. Likaså för Buskhyttan och
Koppartorp. Skapandet av nya bostäder ska möjliggöra bl.a. ”flyttkedjor”. Tex äldre som har
större bostäder kan flytta till mindre bostäder och på så sätt ge möjligheter för barnfamiljer
att flytta in. Genom att detaljplaner tas fram så undersöks det tex. om vatten- och
avloppssystemet räcker till samt om övrig infrastruktur behöver justeras. Detta kan ta ca. ett
år där bl.a. samrådsförfarandet med invånarna är viktigt. Ett område som Mark- och
Exploatering (MEX) inom Kommunen studerar just nu är Nävekvarn 3:3 d.v.s. det område där
Återvinningscentral (ÅVC) och Återvinningsstation (ÅVS) finns idag. Dessa flyttas då till annan
plats. Även området där de två tidigare fastigheterna låg vid ”Hästhagen” studeras.
Planeringsarbetet har nyss startats och man räknar med att byggnation kan ske om ca. två
år. Planeringen omfattar 10 – 20 fastigheter av olika sort motsvarande ca. 75 lägenheter.
Utöver detta så studeras även området vid gamla fotbollsplanen vid Dalängen. Detta
återkommer vi om senare.

Ungefärligt område utmed Utterviksvägen.
Erik informerade om turismen med sikte på 2030. En besöksnäringsstrategi är på G för hela
kommunen. På Tunabergshalvön finns enligt Översiktsplanen ett ”Besöksnäringsstråk” samt
Nävekvarn som ”Besöksnod”. Dessa kommer att utvecklas bl.a. genom lokala
utvecklingsplaner för turism. En sådan är aktuell att ta fram nu under våren för Nävekvarn
med omnejd. (Skulle gjorts för två år sedan men blivit fördröjd p.g.a. pandemin med
restriktioner.) Samverkan sker också med Norrköpings kommun för att studera
möjligheterna att utveckla kustområdet Kalmar – Nyköping tillsammans. 3 maj genomförs
ett möte angående ”En levande skärgård”. Marknadsföringen för turism genomförs väldigt
mycket genom s.k. ambassadörer för verksamhet och ort. Stolt ambassadör = var och en.
Erik nämnde också om de många vandringsleder som finns på Tunabergshalvön.
Liz informerade om affären och behovet av ytterligare personal. Samtidigt som den fina
affären utvecklas så hanteras också cateringverksamhet. Liz, Jonna och Jill funderar även på
möjligheten att starta en ”stammisklubb”. De återkommer om det. Samtidigt planerar de för
öppningen av hamnkrogen inför sommarens evenemang. Bedömt 1 juni, då solen värmer
uteserveringen.
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Hans informerade om kommande evenemang i Folkets Park. Ett stort antal aktiviteter stora
och små samt för stora och små. Bl.a. genomförs flera barnteatrar, Hamnfest 4 juni, ”Från
Orsa till Nashwille” 4 juni, RockaBilly 1 -2 juli mm mm. Valborgsmässoeld 30/4 vid Parkbadet.
Björn Littmarck, Hembygdsföreningen, informerade om evenemang och aktiviteter i
Svalbergsgården samt i hembygdsgården i Koppartorp. Han informerade om att just nu är
det väldigt många bergsklättrare i området. Varborgsmässoeldar kommer att finnas 30 april
både vid Svalbergsgården och Koppartorp. Under onsdagar i juli kommer musikkvällar att
ordnas i hembygdsgården i Koppartorp. Han informerade också om att Svalbergsgården
serverar kaffe och våfflor just idag!
Torne Hellström informerade om att han ordnar marknader flera gånger under sommaren
och hösten på torget i centrum av Nävekvarn. Första marknaden blir 28 maj. Han ordnar
även med torgförsäljning torsdagar – lördagar på samma plats.
Samhällsinformationen avslutades med kaffe, kaka och utbyte av tankar och idéer.
FUNQ planerar tillsammans med Kommunbygderådet att göra samma sak i år som vi gjorde
inför valet 2018. Vi har bjudit in partiföreträdare för partierna i Kommunfullmäktige till den
23 augusti i Brukslokalen. Återkommer om det.
Vid pennan
Lars Waern

