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Minnesanteckningar från det allmänna informationsmötet 11 mars i Brukslokalen. 
Föreningen Utveckling Nävekvarn, FUNQ, hade bjudit in Kommunen, företag och föreningar 
för att ge information om aktuella frågor. Ämnena handlade om befolkningsstatistik för 
Tunabergshalvön, bostadsbyggande, skogsvård, besöksnäringen, fiberutbyggnad, 
Vägföreningens ansvar, affärsutveckling och infartsinformation. 
Lars Waern informerade om att tyvärr minskar antalet åretruntboende på Tunabergshalvön 
både 2021 och 2022. Minskningen är 81 personer netto. Mest rör det åldrarna övre tonåren 
och 40 – 55 år. Underlaget för god service minskar, tyvärr, om det fortsätter. 
 
Stadsbyggnadschefen, Leila Ekman och Chefen Mark- och Exploatering från Nyköpings 
Kommun informerade om planerna för ny byggnation på Tunabergshalvön. Det finns ett par 
nyligen beslutade detaljplaner färdiga men som fortfarande inte de privata ägarna börjar 
bygga några bostäder på av olika anledningar. Det är sågverksmarken i Buskhyttan och 
fastigheten mellan Gula kvarn och Återvinningsstationen i Nävekvarn. Nya detaljplaner är på 
G vid förlängningen av Dalvägen där en gammal detaljplan revideras. Tanken från början var 
att 9 tomter skulle skapas där för främst barnfamiljer i närheten av skolan och affär. P.g.a. 
att vissa fornminnen konstaterats kommer 4 tomter att skapas där. Byggnation kan bli möjlig 
under 2024 och på så sätt säkra servicen i samhället vad gäller skola, affär mm. Det andra 
området som det arbetas med är ”Öster” d.v.s. det område där Återvinningsstation, 
Återvinningscentral och området som kallas Hästhagen finns. Där planeras för varierat 
boende. Arbetet där tar lite längre tid. Samarbetet angående detta kommer att fortsätta. 
Skogsvård nämndes och det är främst där granbarkborren har härjat mest som berörs. 
 
Turistchefen, Erik Lindhe, informerade om att det är enligt den nyligen beslutade 
Översiktsplanen avsikt att skapa ett Besöksnäringsstråk från Nyköping via Buskhyttan till 
Nävekvarn där en Besöksnod ska skapas. Arbetet med detta kommer att ske under 2023 och 
2024 genom att bl.a. skapa en Besöksnäringsplan för Nävekvarn. Han nämnde också att fasta 
turistbyråer förändras till mobila informationstavlor. Evenemang och aktiviteter informeras 
om på Nyköpingsguiden.se.  
 
Operativa chefen Gästabudstaden, Johan Kraft, informerade om aktuell fiberutbyggnad på 
Tunabergshalvön.  
Projekt Hummelvik omfattar bostäder från Prästtorp ner till Hummelvik. 
Schaktarbetet har precis inletts. 
Installation och drift under hösten. 
Information läggs ut löpande på hemsidan: 
https://www.gastabudstaden.se/aktuellt/aktuella_projekt/hummelvik/ 
Projekt Väg 511 berör bostäder från Buskhyttan-korset till Nävekvarn. 
När projekt Hummelvik är färdiggrävt är planen att gräventreprenören fortsätter här. 
Trolig schaktstart efter sommarsemester 2023. 
Installationer under första halvåret 2024. 
https://www.gastabudstaden.se/aktuellt/aktuella_projekt/vag-511/ 
 
Nävekvarns Vägförenings ordförande, Daniel Larsson, informerade om vägföreningens 
ansvar i olika avseenden. Utöver det normala underhållet av gator och grönområden så har 
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vägföreningen köpt in en digital hastighets- och intesitetsmätare för vägtrafik. Just nu 
placerad på Malmvägen vid skolan men kommer att flyttas runt för att skaffa statistik för ev. 
åtgärder. 
 
Liz Brådhe i affären Systrarna Brådhes informerar om läget i affären där bl.a. kostnaderna för 
el för att driva kyl- och frysdiskarna är höga. Hon informerar också om att de anställt en 
konditor och etablerat ett bageri som syftar till att ge kunderna ytterligare en 
kvalitetshöjning. Planerna är också att öppna en delidisk med egna tillverkningar som i första 
hand ska vara öppen till storhelger. Hamnkrogen öppnar ungefär vid tiden för Nävekvarns 
hamnfest 27 maj. 
 
Ordföranden i FUNQ, Lars Waern, informerar slutligen om informationstavlan vid infarten till 
Nävekvarn. Den gjordes i början av 2000-talet av ett privat företag, som inte längre finns, 
tillsammans med flera andra företag. Informationen på tavlan är nu inaktuell och FUNQ har 
börjat med att se över vad som kan göras för att göra den aktuell utan större arbete eller 
kostnader. Tavlan står på ofri grund och lagar, regler och förordningar måste följas upp. En 
arbetsgrupp har bildats. 
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