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HÄR ÄR SÅ VACKERT…
Välkommen till Tunabergshalvön och 
Bråvikens norra strand. 

Tunabergshalvön ligger söder om 
Nyköping och utgör den östra delen 
av Kolmården som avslutas ut mot 
Östersjön och dess vackra skärgård. Här 
ligger Nävekvarn, en av ostkustens allra 
vackraste gamla bruksorter. Ni finner även 
Koppartorp och Buskhyttan, med sin unika 
historia. 

Följer ni Bråvikens norra strand passerar 
ni idylliska Djupvik och Kvarsebo på 
vägen mot Kolmårdens Djurpark. Upplev 
äventyret i en kulturbygd fylld av historia, 
djupa skogar och storslagen skärgård. 

Besök Kolmårdens djurpark, vandra längs 
Sörmlandsleden, prova klättring, testa 
fiskelyckan, paddla kajak eller ta en tur 
med båt längs den vackra kustlinjen - 
möjligheterna är många.  Den fantastiska 
naturen inbjuder också till njutning, 
avkoppling och härliga bad.

IT’S SO BEAUTIFUL…
Welcome to The Tunaberg peninsula and 
the northern shoreline of Bråviken. 

The Tunaberg peninsula, south of Nyköping, 
forms the eastern part of Kolmården and 
reaches into the Baltic Sea. Visit Nävekvarn, 
a small village at the sea with a long 
interesting history. 

You will also find Buskhyttan and 
Koppartorp with their history.  If you follow 
the northern shoreline of Bråviken you 
will pass the charming farm Djupvik ant 
the small Village Kvarsebo on your way 
to Kolmårdens Djurpark. Adventure is 
all around in this cultural environment, 
steeped in history, with its deep forests and 
magnificent archipelago. 

Walk along the Sörmlandsleden trail, 
try rock climbing, test your fishing luck, 
paddle a kayak, or take a boat tour in the 
archipelago – the prospects are many. 
The beautiful countryside also offers 
opportunities for enjoyment, relaxation and 
swimming.

Tourist guide 2015
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SUNE FISKARE
På somrarna säljer jag egenfångad fisk i 
Nävekvarn, vid sjöboden i gästhamnen.

De abborrar jag fångar filéar jag fint. Jag 
brukar säga till mina kunder att de får en 
krona för varje ben de hittar i abborren.
Än så länge är det ingen som har blivit 
förmögen!

Färsk fisk finns efter tillgång.

Sune Johansson, fiskare i Nävekvarn

SUNE FISKARE
In the summer I sell fish by the boathouse 
in the marina. 

I carefully fillet the perch I’ve caught, and 
I tell my customers that for every bone 
they can find, they get paid one krona. So 
far no one has become rich off of it!

Fresh fish is available according to supply.

Sune Johansson, fisherman in Nävekvarn

SKÄRGÅRDSLIV / ARCHIPELAGO LIFE

Skärgårdsliv / Archipelago life
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SKÄRGÅRDSLIV / ARCHIPELAGO LIFE
NÄVEKVARNS GÄSTHAMN
Välkomna till Nyköpings Solsida! Här finns en 
underbart vacker skärgårdsmiljö. Vi erbjuder 
en enkel insegling till en skyddad topprankad 
hamn. Det finns 30 + gästbåtsplatser. Diesel 
och bensin till landpriser! Den diesel vi 
tillhandahåller är utan tillsatser.

I våra klubbhus finner du alla bekvämligheter, 
dusch, toaletter, tvättstuga, Wi-Fi, turist-
information och café. Mastkran och slip med 
spolplatta för båtar upp till 12 ton. Toatömning 
för båttoaletter vid brygga. Livsmedel med 
ombud för Systembolag och Apotek, ATG och 
Post. Bil kan hyras vid förbeställning.

Har du ingen båt? Kom och strosa på bryggorna 
och känn på båtlivet! Välkommen att grilla vid 
våra grillplatser!

Avstånd:
Kolmårdens Djurpark 20 km.
Stockholm Skavsta Flygplats 30 km.

Hamnkaptenerna Christer och Nisse svarar på 
dina frågor: 0155-536 01, info@nqkb.se

NÄVEKVARNS MARINA
Welcome to the sunny side of Nyköping - the 
gorgeous Nävekvarn archipelago that offers 
an easy approach into a sheltered top rated 
harbour with more than thirty guest berths. 
There is fuel available at market price, and our 
diesel is free from additives.

Our club houses include showers, restrooms, 
washhouse, Wi-Fi, a tourist information office, 
and a café. There is also a mast crane and 
a slipway with a wash-down pad for boats 
weighing under twelve tons. Lavatory drainage 
is available at the pier. Car rental can be 
pre-ordered. Nävekvarn offers a grocery store 
which is a post office agent and which offers 
services for liquor, pharmaceuticals, and state-
approved gambling. 

Even without a boat, guests are welcome 
to visit the pier and experience the boating 
atmosphere. There are also a number of camp-
fire sites.

Surroundings:
Kolmården Wildlife Park: 20 kilometers
Stockholm Skavsta Airport: 30 kilometers

Contact:
Call or email Harbour Masters Christer or 
Nisse: +46-155-535 01, info@nqkb.se

Skärgårdsliv / Archipelago life
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Skärgårdsliv / Archipelago life

QSTAR BILISTEN PUMP
På Qstar i Nävekvarn tankar Du enkelt 
både bil och båt. 

Vi finns främst på landsbygden och på 
mindre orter, som exempelvis i vackra 
Nävekvarn.  Du kan också hitta oss i en del 
större städer och utmed riksvägar. Perfekt 
för den som vill upptäcka nya vackra 
pärlor i sommar-Sverige! Betala med 
bankkort eller med våra egna bekväma 
tankkort. 

Stationer i närområdet:
Qstar Nävekvarn (även båtmack)
Qstar Jönåker
Qstar Krokek
Bilisten Krokek
Qstar Björnö Marin (även båtmack)
Qstar Östra Husby
Qstar Bottna
Qstar Gryts varv (även båtmack)

www.qstar.se 
Kundservice: 011-28 00 00, öppet vard. 
08-18

QSTAR BILISTEN PUMP
At Qstar in Nävekvarn you can fill up both 
your car and your boat with fuel. 

Our stations are often located in the 
countryside and in small beautiful villages 
such as Nävekvarn. You can also find us 
in some bigger cities and along the main 
roads. Perfect if you want to discover new 
beautiful places during the summer in 
Sweden! Pay with debit or credit card, or 
our own fuel card.
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Skärgårdsliv / Archipelago life

SWEDE PORT MARINA
Är du en av dem som under vintern 
drömmer om kust och vågskvalp? 

Nävekvarn är en fantastisk utgångspunkt 
för dig som älskar båtliv. Härifrån 
kommer du snabbt ut på öppet hav med 
en fantastisk horisont. I de närliggande 
skärgårdarna kan du ofta hitta en vik 
där du får vara helt för dig själv. Från 
Nävekvarn har du drygt en timmas 
bilfärd till Stockholm och trettio minuter 
till Skavsta. 

När sommaren övergår i höst tar vi hand 
om din båt. Vi omvandlar Nävekvarns 
Bruks gamla lokaler till att bli ett av 
landets största marina center. 

Swede Port Marina kan erbjuda följande:
• Torr- och sjösättning av båtar 
 upp till 23 ton
• 10 000 m2 inomhusförvaring
• Kall- och varmhallar
• Fullserviceverkstad
• Boende på Marinans Guesthouse

Välkommen!

SWEDE PORT MARINA
Nävekvarn is an amazing starting point for 
a journey by boat. Swede Port Marina is 
now developing one of Sweden’s largest 
boat storages in heated and cold halls, 
complete with a marine workshop. Lifting 
boats up to 23 000 kg. Skavsta Airport is 
only half an hour away by car.

Welcome to Swede Port Marina!

+46 70 99 99 740
www.swedeportmarina.se
info@swedeportmarina.se
Nävekvarns bruk, 611 76 Nävekvarn
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SVALBERGSGÅRDEN
Hembygdsgård i Nävekvarn från 1700-talet 
med hantverksförsäljning, café med fruktpajer 
och hembakat kaffebröd samt Bruksmuseum. 
I Bruksmuséet kan du se gjutgods producerat 
på Näfveqvarns Bruk under åren 1850-1950 
samt objekt från brukets konstindustriepok 
1917-1950 .
Sommaröppet 8 juli – 7  augusti kl 12-16
Guidad visning dagligen 12.00 – 16.00.  Om 
visning på annan tid önskas ring 070-5218148
Midsommardagen friluftsgudstjänst kl 10.30.

SVALBERGSGÅRDEN
Local community centre in Nävekvarn, dating 
back to the 18th century. The community  
centre holds arts & crafts for sale, a café with 
pies and home baked cakes, and an ironworks 
Museum. In the Ironworks Museum you 
can see castiron  artefacts manufactured at 
Näfveqvarns Bruk between 1850 and 1950 
as well as objects from the ironworks´ art 
industry period between 1917 and 1950.
Summer opening  hours July 8 – August 7, 
12pm – 5pm.
Guided tours daily 12 pm – 4 pm
Welcome!

Äta & bo / Eat & stay

ÄTA & BO / EAT & STAY
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Skärgårdsliv / Archipelago lifeÄta & bo / Eat & stay

SYSTRARNA BRÅDHE´S
Sommarcafé i Nävekvarns hamn.
Vi serverar hemlagad mat, delikata 
smörgåsar, hembakt kaffebröd, glass. 
Fullständiga rättigheter! Njut av 
sommaren på vår uteservering. 
Vi erbjuder även färskt bröd och 
smörgåsar på beställning. Titta på vår     
sommarkollektion av heminredning, 
presenter och fritidskläder för tjejer. 

Öppet varje dag. 

Tel 070 6111103 eller 0155 30422

SYSTRARNA BRÅDHE´S
Summercafé in Nävekvarn’s marina. 
We serve homemade food, delicious 
sandwiches, ice cream and pastries 
baked with love. Fully licensed! Enjoy the 
summerdays on our open-air café! 
We also offer fresh baked bread and 
sandwiches for pick up. Pay a visit in our 
shop where we have gifts, home decor, 
casual wear for girls in all ages. 

Open daily. 

Phone +4670 6111103 or +46155 30422
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Äta & bo / Eat & stay

COOP NÄRA NÄVEKVARN
Den lilla butiken med det breda 
sortimentet. Förutom dagligvaror även 
ombud för Svenska Spel, ATG, Apotek, 
Post och Systembolag. 

Missa inte vår salladsbar!

Välkommen!

Sommaröppet 25 april - 4 september
Måndag - fredag 9-19
Lördag - söndag 9-18

COOP NÄRA NÄVEKVARN
Local supermarket in the centre of 
Nävekvarn. Agent for Svenska Spel, ATG, 
Pharmacy, Post Office, and the state-
owned liquor store. 

Come in and compose your own sallad 
with ingredients from our fresh sallad bar!

Summer season April 25 - 4 september
Saturday - Sunday 9-18

+ 46 10 741 48 50
Navekvarn.bc@coop.se



Äta & bo / Eat & stay

GULA KVARN 
Strax ovanför hamnen, mitt i Nävekvarn, 
ligger Magasinet Gula Kvarn med Café, Butik, 
Galleri och trädgård. Fokus på ekologiskt 
och närproducerat. Fullständiga rättigheter. 
Konstutställningar i Galleriet och levande 
musik i trädgården fredagarna den 1:a, 15:e 
och 29:e juli kl 19-22. Öppet vardagar 11-18 
från 11/6 till 14/8. Helger 11-16 maj-augusti. 
Välkomna! Föreningen Gula kvarn i samarbete 
med Hellmanska gården. 

Uphill from the harbour, in the center of 
Nävekvarn, you find the magazine Gula Kvarn 
with Café, Shop, Gallery and Garden. Focus on 
local food producers, local beer and organic 
wine. Art exhibitions in the Gallery upstairs 
and live music in our garden Friday 1st, 15th 
and 29th of July at 19-22.
Open weekdays 11-18 from June 11th to 
August 14th. Sat-Sun 11-16 from May to 
August. Welcome!
The magazine Gula Kvarn in cooperation with 
Café Hellmanska gården. www.gulakvarn.nu

NÄVEKVARN - BRÅVIKENS NORRA STRAND   11

LASÄTTER GÅRD 
Besök vackra Lasätter Gård. Vi har många 
tips på aktiviteter både här på gården och 
i omgivningarna. Samla ihop vänner, familj 
och barn och ha en skön helg i vår trivsamma 
och ombonade Gästlada med möjlighet till 
övernattning. 
Vandra Sörmlandsleden från Nävekvarn till 
Lasätter Gård. Boka vårt vandringspaket 
inkl logi för boende upp till tolv personer. 
Transport, frukost och middag kan 
erbjudas.

Visit beautiful Lasätter Gård. We offer you 
many ideas and activities, both on the farm 
and in the surroundings. Gather friends and 
family and enjoy a nice week end in out cosy 
guest barn with possibility to stay over night.
Walk on Sörmlandsleden from Nävekvarn 
to Lasätter Gård. Book our walking package 
incl accommodation for up to 12 persons. 
Transport, breakfast and dinner can be 
arranged.
Info och bokning www.lasatter.se, tel + 46 
155 53033
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Äta & bo / Eat & stay

KOLMÅRDSGÅRDEN
Välkomna till vårt B&B!

Välj bland våra familje/designrum. 
Tillgång till pentry, utomhusgrillar 
eller ta en cykeltur med picknick ner 
till sjön. Närhet till vandringsleder och 
Kolmårdens Djurpark.

KOLMÅRDSGÅRDEN
Welcome to our B&B!

Choose between our family or our design 
rooms. Access to cooking facilities and 
barbeque outside. Borrow a bike and go 
to the lake for a picnic. Beautiful walking 
tracks and Kolmårdens Djurpark are not 
far away from our Bed & Breakfast. 

+46 70 455 54 47
www.kolmardsgarden.se
info@kolmardsgarden.se
Kolmårdsgården, 618 93 Kolmården

PRÄST-UTTERVIKS GÅRD
Nyrenoverad stuga om 2 rum och kök, 
dusch och toalett. Ligger naturskönt i 
gårdsmiljö från 1600-talet, 400 m från 
Bråviken och 4 km öster om Nävekvarn. 
Trädgård med möblerad altan och grill. 
Tillgång till roddbåt för fiske eller badtur. 
På gården finns höns, biodling och en 
trevlig labrador.

PRÄST-UTTERVIKS GÅRD
Modern cottage with 2 rooms and a 
kitchen, shower and WC. The cottage 
belongs to a farm from 17th century, 
located 400 m from the Baltic Sea and 
4 km east of Nävekvarn. Garden with 
terrasse and grill facilities is available. 
You can use a rowing boat for fishing or 
swiming in the Baltic Sea. There is a barn 
yard, bee ceeping and a nice Labrador.

gerold.lange@bredband2.com
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MARINANS GUESTHOUSE
We offer smaller two bedrooms as well 
as larger family rooms.  The rooms 
have access to shared shower and 
toilet facilities. There is also a large 
well equipped kitchen with dining room. 
Marinans Guesthouse is situated just 200 
meters from the Nävekvarn harbor were 
there are a lot of people and activities 
during the summer.  

All rooms have been recently 
redecorated (during 2014). The colors of 
the rooms are bright and relaxing for a 
peaceful and comfortable environment. 
The style of the rooms is supposed to 
reflect the Swedish seaside and the 
history of the old foundry were the 
Guesthouse is situated.  Free Wi-Fi.

We also offer a sea lodge!

+46 70 99 99 740
www.marinansguesthouse.se
info@marinansguesthouse.se
Nävekvarns Bruk, 611 76 Nävekvarn

Äta & bo / Eat & stay

MARINANS GUESTHOUSE
Vi erbjuder mindre tvåbäddsrum såväl 
som större familjerum. Dusch och toalett 
finns i nära anslutning till alla rum. För 
den som vill laga sin egen mat finns 
tillgång till ett stort kök. Det finns gott 
om gemensamhetsytor vilket öppnar 
upp för spännande möten. Marinans 
Guesthouse ligger bara ett par minuters 
promenad från Nävekvarns gästhamn där 
det under sommarhalvåret alltid är liv 
och rörelse.

Samtliga rum är nyrenoverade under 
2014. Rummen är inredda i en stil där 
hav och klippor möter Brukets långa 
historia. Färgskalan är sval och rogivande 
för att skapa lugn och harmoni. Fri 
tillgång till WiFi i alla utrymmen. 

Fråga gärna efter vår sjöstuga.

+46 70 99 99 740
www.marinansguesthouse.se
info@marinansguesthouse.se
Nävekvarns Bruk, 611 76 Nävekvarn
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JOGERSÖ CAMPING & HAVSBAD
På vår familjecamping finns tid för både 
lata dagar och händelserika stunder. 
Vår vik är Sörmlands största havsbad! 
Under sommaren anordnas allt från 
bakluckeloppis till midsommarfirande, 
kajakpaddling och livemusik. I våra 
stugor samt uthyrningshusvagnar har 
vi plats för Dig som kommer utan eget 
“kryp-in”. 

Jogersö Camping är öppen året om! 
Quick Stop året runt!

Välkommen!

JOGERSÖ CAMPING & HAVSBAD
At Jogersö camping you will find a calm 
and family-friendly campground, a place 
in which there is time for lazy days as well 
as for eventful moments and activities.
Our bay is Sörmland’s largest seaside 
swimming area. The summer here is 
filled with events such as fleamarkets, 
midsummer celebrations, kayaking and 
live music. Do not hesitate to rent one of 
our available cottages and/or caravans. 

Jogersö campground is open all year 
round! Quick Stop all year round!

0155-304 66
info@jogerso.se
www.jogerso.se 
Jogersövägen, 613 51 Oxelösund

Äta & bo / Eat & stay
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NÄVEKVARNS 
SKÄRGÅRDSCAMPING
Nävekvarns camping ligger bara 
några meter från havet med direkt 
tillgång till badplats. Intill campingen 
finns en vacker gästhamn samt en 
av Sveriges äldsta folkparker som 
bjuder på konserter och aktiviter 
under sommarmånaderna. Bad, sol, 
underhållning och trevligt sällskap i 
en naturskön miljö. Besök oss gärna i 
sommar!

I anslutning till campingen finns en 
sjöstuga med fyra bäddar och uteplats 
att hyra.

Välkommen! 

NÄVEKVARNS 
SKÄRGÅRDSCAMPING
Nävekvarns campground is located just 
a few meters from the seaside near a 
nice little beach. Situated close to the 
campingsite is Nävekvarns beautiful 
harbour and one of the oldest public 
parks in Sweden. Relax on the beach, 
listen to music, go fishing or enjoy nice 
company in beautiful surroundings.
Make sure you visit us this summer!

Welcome!

070-304 09 93
info@navekvarnscamping.se
www.navekvarnsskargardscamping.se
Parkvägen, 611 76 Nävekvarn 

Äta & bo / Eat & stay
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Uppleva / Experience 

NÄVEKVARNS GIF
Nävekvarns Gymnastik och 
Idrottsförening, föreningen för alla. Vår 
verksamhet är bl.a. gymnastik, fotboll, 
skidor och tennis. Fint motionsspår 2,5 
km som även är belyst. Ett nystartat 
mycket populärt Gym finns nära Coop 
butiken.  

www.ngif.se

UPPLEVA / EXPERIENCE

NÄVEKVARNS SPORTS CLUB
The sports club offers activities for all 
ages: gymnastics, soccer, skiing, and 
tennis. There is also a 2.5 km well lit 
jogging track, and a newly opened - very 
popular - gym close to the grocery store.

www.ngif.se



NÄVEKVARN - BRÅVIKENS NORRA STRAND   17

NÄVSJÖNS SPORTFISKE
Nävsjön ligger ca 5 km väster om Näve-
kvarn. Här kan du fiska regnbåge med 
drag, mask, räka eller fluga. Vi sätter i 
fisk (regnbåge) i strl 1-8 kg. Fiske kan ske 
både från land och från hyrd båt. 

Fiskekortsautomat finns vid stora park-
eringen vid sjöns norra ände. Glöm inte 
kontanter till fiskekortet. Välkommen!

NÄVSJÖN ANGLING
Lake Nävsjön is located approximately 
5 km west of Nävekvarn, on the border 
between Sörmland and Östergötland. 
Fish for rainbow trout with lures, worms, 
shrimp or flies. The lake is stocked with 
fish (rainbow trout) of sizes 1-8 kg. Fishing 
is permitted from land and from rented 
boats. 

Fishing permits can be purchased in the 
vending machine by the large car park at 
the north side of the lake.

www.navsjon.se
info@navsjon.se

SÖRMLANDSLEDEN
Se ut över Kolmårdens branter, känn 
havets dofter och låt dig fascineras av 
Tunabergs gruvområden. Sörmlandsleden 
tar fram det bästa av naturen och 
kulturen. Etapperna 35:1 - 42 innehåller 
såväl ordinarie etapper som rundslingor 
med start och mål på samma punkt. Som 
medlem kan du själv skriva ut detaljerade 
etappkartor från vår hemsida.

Välkommen!

SÖRMLANDSLEDEN
Look out over Kolmården’s steep cliffs, 
smell the sea, and explore the Tunaberg 
mining areas. The hiking trail Sörmlands-
leden brings you the finest of nature and 
culture. The trails numbered 35:1 – 42 
offer you ordinary sections as well as 
circular routes with start and finish at 
the same point. Members have access to 
detailed route maps on our website.

www.sormlandsleden.se, +46 155 35564 
kansliet@sormlandsleden.se

Uppleva / Experience 

UPPLEVA / EXPERIENCE
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Uppleva / Experience 

CHARLOTTAS MAGASIN
Mysig gårdsbutik med det mesta inom 
inredning och design. Återförsäljare 
för Jean d’Arc Living Vintage Paint 
samt kurser i hur man använder 
färgen. Försäljning av tyger, sömnad 
av gardiner och renovering av gamla 
möbler. Möjlighet till en kopp kaffe finns 
i den vackra magasinsbyggnaden från 
1700-talet. 

Välkommen!

Öppet torsdag-fredag kl 12-18 och lördag 
12-16 Därutöver efter överenskommelse.

Kvarsebo Gård
618 93 KOLMÅRDEN
070-752 19 92
FB Charlottas Magasin

CHARLOTTAS MAGASIN
Cosy farmshop, where you can find 
most things connected to furnishing and 
design. Retailer for Jeanne d’Arc Living 
Vintage Paint and Courses how to use the 
paint. Sewing of curtains and renovation 
of antique furniture. Relax have a cup of 
coffee and enjoy our beutiful 18-century 
warehouse.

Welcome!

Open Thursday-Friday from 12-18
Saturdays 12-16

Kvarsebo Gård
618 93 KOLMÅRDEN
070-752 19 92
FB Charlottas Magasin 
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NÄVEKVARNS FOLKETS PARK
En av Sveriges äldsta folkparker i mycket 
naturskön miljö med utescen, dansbana 
under tak, lotteri och mycket mer.
Programverksamhet med varierat 
utbud från sista april fram till början av 
september. Besök vår hemsida för att se 
aktuellt program. Parken kan hyras till 
bröllop, fester och andra evenemang.
Välkommen!

PEOPLE’S PARK IN NÄVEKVARN
One of Sweden’s oldest “Peoples’ Parks” 
in a beautiful setting with an open air 
stage, a dance pavilion, a tombola, etc. 
Mixed summer activities from April 30 
until the beginning of September. Visit our 
web page to view the current program.
The park is available for rent for 
weddings, parties, and other events.

+46(0)73-734 89 91 (Bokning/Booking)
+46(0)76-244 18 21 (Information)
www.navekvarnsfolketspark.se
info@navekvarnsfolketspark.se
Parkvägen 1, 611 76 Nävekvarn

BÅTHUSETS 
HANTVERKSFÖRSÄLJNING
Välkommen till Hantverksförsäljningen i 
hamnen !

Trä, textil, konst, keramik, smycken och 
mycket mera av ortens hantverkare. 

Öppet 2 juli- 21 augusti,13-18 alla dagar.

Välkommen!

BOATHOUSE ARTS & CRAFTS
Woodwork, textiles, art, pottery, jewellery, 
etc., by local artisans.

Welcome to the Arts & Crafts stall in the 
harbor.

Open June 2 -August 21 , 1 pm-6 pm all 
days.

Uppleva / Experience 
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Uppleva / Experience 

BRUKSLOKALEN
Brukslokalen är den största lokalen i 
Nävekvarn (handikappanpassad) med 
scen, filmduk samt projektor i taket, 
möjlighet att koppla in dator och musik-
utrustning. Här får maximalt 225 personer 
vistas samtidigt. Här finns ett modernt 
kök med utrustning för 70 personer.

BRUKSLOKALEN
Brukslokalen is the largest hall/facility in 
Nävekvarn. It can house 225 people and 
is accessible to people with disabilities. 
It has a stage, a movie screen and a 
projector in the ceiling. You can connect 
computer and music equipment to the 
facility’s system. There is a modern 
kitchen and kitchenware for 70 people.

+46 155 509 77 Leena Metzner
leena.metzner@allt2.se
Bruksvägen 11, 611 76 Nävekvarn

KOPPARTORP GRUVMUSEUM & 
TUNABERGS HEMBYGDSGÅRD
Öppet dagligen 4/7-7/8 kl 12-17. Café med 
våfflor, hantverksförsäljning och loppis 
(0155-522 75). Midsommarfirande 24 juni kl 
14-16.30. Musikaftnar fr.o.m. 29/6, program 
se under Tunabergs Kyrka. Teater “Växlande 
vindar” 2-3 juli och 9-10 juli kl 15. Centrum för 
Sörmlands största medeltida bergslag med 
brytning främst av koppar- och koboltmalm. 
Gruvmuseum, gruvschakt och en helt unik 
gruvby från 1700-talet. Guidad visning av 
gruvmuseet under juli ons-, lör- och söndagar 
12-16. Visningar bokas hos Marcus Sjöström, 
0155-28 58 33, 070-571 24 38, bipennifer@
bredband.net.

KOPPARTORP GRUVMUSEUM & 
TUNABERGS HEMBYGDSGÅRD
Centre for the largest medieval mining district 
in Sörmland, dominated by copper and cobalt 
ore. Visit the Mining Museum, mine shafts, 
and the unique mining village from the 18th 
century. Open daily 29/7-7/8 12-5 pm. Café 
with waffles, arts & crafts and flee market.
Music evenings on Wednesdays during July.
 
www.hembygd.se/tunaberg/
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Uppleva / Experience 

VASAGUBBARNA FRÅN 
VASAMUSEET
Utförda av konstnären och sjömannen 
Ulf Axén visas nu i hamnmagasinet i 
Nävekvarn. Fri entré! Välkommen!

Öppet dagligen från maj till september 
11.00-18.00. Bokas övriga tider genom 
funq@navekvarn.se.

THE WARSHIP VASA CREW
EXHIBITION “VASAGUBBARNA”
The warship Vasa crew exhibition “Vasa-
gubbarna” in the Nävekvarn harbour: 
Come see the 35 hand-carved wooden 
figures from the Royal warship Vasa. 
These sculptures are made by the sailor 
and artist Ulf Axén between the years 
1989-96 and show the life on board in 
various situations. 

Open daily May - September 11 am - 6 
pm. Free of charge. Welcome!

TUNABERGS KYRKA OCH 
FÖRSAMLINGSHEM 
Under 1300-talet fanns det gruvor vid Koppar-
torp och förmodligen ett brukskapell. Den 
rödmålade träkyrkan med väggmålningar och 
trä-skulpturer invigdes 1620. Kyrkan är öppen 
vardagar juni-augusti 09-16, lördagar 12-18 
och söndagar i samband med gudstjänst. 
 
Musikcafeér 2016 med start 19.00 
29/6 Tunabergs PRO sånggrupp och 
församlingens musikgrupper, 6/7 Gubbröra, 
13/7 Emma Fagerstedt, Magnus Nyman o 
Gullmar Bergman, 20/7 Jazzigt Swinging 
Siw, 27/7 Eva Tjörnebo & Viskompaniet, 3/8 
Gubbrockers 

TUNABERG CHURCH AND        
PARISH HALL
Mines in Koppartorp were operating already 
in the 14th century, and there was probably 
a chapel here as well. The present timber 
church with murals and wooden sculptures 
was inaugurated in 1620. Open June-August 
weekdays 9-16, Saturday 12-18, Sunday in 
connection with Sunday service.
+46(0)155 20 95 90
www.svenskakyrkan.se/tunaberg



Y-BOMMAR OCH TILLBEHÖR
TAMPHÅLLARE
Perfekt för dig som vill hålla ordning på 
dina linor. Rostfria klämband (2st) ingår. 
Pris 295 kr

TAMPHÄNGARE 
En bra lösning för bekväm och 
säker placering av tampar. 
Levereras med ett varmförzinkat 
universalfäste. Pris 425 kr

DOCK-FINGERS AND ACCESSORIES
ROPEHOLDER
Perfect to keep track of your ropes. Stain-
less steel clamps included. Price 295 SEK

ROPEHANGER
A good solution for convenient and safe
placement of ropes. Price 425 SEK

We Trade International AB
Verkstadsgatan 9, 613 41 Oxelösund
0155-360 70, info@wetrade.se
www.wetrade.se

Våra sponsorer / Our sponsors

NÄVEKVARNS FRIVILLIGA 
RÄDDNINGSVÄRN
Vi finns för dig på Tunabergshalvön.
Välkommen som medlem
Plusgiro: 48 51 89-5

THE NÄVEKVARN VOLUNTEER FIRE 
DEPARTMENT
Is operating on the Tunaberg peninsula. 
New members are welcomed
Please make payment to PlusGiro 
account number 48 51 89-5.

22   NÄVEKVARN - BRÅVIKENS NORRA STRAND



NÄVEKVARN - BRÅVIKENS NORRA STRAND   23

VÄGFÖRENINGEN
Ansvarar för samhällets vägar 
sommarunderhåll, P-platser, 
diken och vissa grönområden. 

Kontaktperson: 
Stig Isaksson, 0155-321 00

MARITAS KLÄDKAMMARE
Secondhandbutik

Marita Nyberg
Västra Kvarngatan 38

Nyköping
070-7753542

nybergmarita@gmail.com

CM’S EKOISOLERING
Cellulosaisolering av returpapper för 
miljön och sundare hus, klimatsmart

070-686 65 42
cmsekoisolering@gmail.com

Våra sponsorer / Our sponsors

VÄLKOMMEN TILL HAAG & CARLSSON BIL I 
BERGSHAMMAR 
Hos oss är Du som kund alltid i fokus, t. ex. om 
du lämnar en bil för service får du alltid låna 
en bil under tiden. Hos oss kan du köpa din nya 
Hyundai eller Citroën. Vi har också Nyköpings 
största utbud av begagnade bilar och du 
kan köpa eller sälja begagnade bilar, däck, 
släpvagnar och båttrailers.

Vår fullserviceverkstad utför alla typer av 
verkstadsjobb. Vi kan även hjälpa till med 
finansiering. Hör av dig till oss, det lönar sig.
Besök oss på Nyköpingsvägen 31 i 
Bergshammar eller http://www.hcbil.com

WELCOME TO HAAG & CARLSSON BIL IN  
BERGSHAMMAR (JUST EAST OF NYKÖPING)
As our customer you will always be in focus 
for example if your car needs reparation you 
will meanwhile be provided a rental car. You 
can buy your new Hyundai or Citroën. We 
have also the greatest offer of used cars in 
Nyköping. You can also buy or sell wheels, 
trailers  and boat trailers.

Our full service work shop offers all types of 
services a car can need. We are also able to 
assist you with financial solutions. You are 
most welcome to contact us!
Visit us at Nyköpingsvägen 31 in 
Bergshammar or www.hcbil.com

Utgivare av Turistguiden 2016
Nävekvarn och Norra Bråvikens strand

www.navekvarn.se
bankgiro: 614-9116

0155-25 68 00 • www.osterbergstryckeri.se

VI kan hjälpa dIg med tryck och layout aV 
medlemstIdnIngar, flyers, VIsItkort och affIscher. 

Henrik

Kicki

Joakim



Hamnfesten!Nävekvarn 2016

Gästartister•Classic Boat•Marknad•Loppis
•Lotteri•Musik•Färsk Fisk•Segling•Ridning

Musikquiz•Hantverksutställning•Mat, öl och vin
Hoppborg•Tävlingar•Skattjakt med mera

MER INFO PÅ WWW.NAVEKVARN.SE

LÖRDAG DEN 2 JULI


