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HÄR ÄR SÅ VACKERT…
Tunabergshalvön ligger söder om 
Nyköping och utgör den östra delen av 
Kolmården och avslutas mot Östersjön. 

I Tunaberg väntar äventyret i en 
kulturbygd fylld av historia, djupa skogar 
och storslagen skärgård. 

Vandra längs Sörmlandsleden, prova 
klättring, testa fiskelyckan, paddla kajak 
eller ta en tur med båt längs den vackra 
kustlinjen - möjligheterna är många. 

Här finns Nävekvarn, Koppartorp och 
Buskhyttan, alla med sin historia. Upplev 
historien vid ett besök i Gruv museet 
i Koppartorp eller längs promenaden 
”Historien kring Näveån” i Nävekvarn. Den 
fantastiska naturen inbjuder också till 
njutning, avkoppling och härliga bad. 

Kolmården, parken med vilda djur på 
riktigt, ligger endast 25 minuter med bil 
från Nävekvarn, en spännande utflykt för 
hela familjen.

NÄVEKVARNS  TURISTINFORMATION
Öppet varje dag 10.30-17.30 (23 juni - 17 augusti) i hamnen, Nävekvarn.

TOURIST INFORMATION IN NÄVEKVARN
Open daily 10.30 am-5.30 pm (June 23 - August 19) in the harbour, Nävekvarn.

+46 155-24 82 86, turism@nykoping.se, www.nykopingsguiden.se
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IT’S SO BEAUTIFUL…
The Tunaberg peninsula, south of Nyköping, 
forms the eastern part of Kolmården and 
reaches into the Baltic Sea.

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. 

Tunaberg includes Nävekvarn, Koppartorp 
and Buskhyttan, with a history of their own. 
Visit the Mining Museum in Koppartorp, or 
take a historic walk along the river Näveån 
in Nävekvarn. The beautiful countryside 
also offers opportunities for enjoyment, 
relaxation and swimming.

 Meet the wild animals at Kolmården, 
Scandinavia’s largest Wildlife Park, only 25 
minutes away by car from Nävekvarn and 
an exciting trip for the whole family.

NÄVEKVARN
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VASAGUBBARNA FRÅN 
VASAMUSEET
Efter 20 års tjänstgöring på regalskeppet 
Vasa vid Galärvarvet i Stockholm har nu 
Vasagubbarna fått ett nytt hem. 

Du får se träfigurerna i naturlig storlek, 
tillverkade av konstnären, scenografen 
och sjömannen, Ulf Axén som under 
åren 1989-96 totalt producerade 35 
figurer. Sjöfolk, knektar, konstaplar, 
båtsmän, timmermän och soldater i olika 
situationer. Slagsmålet, kajutamötet 
och kvarnspelet är några av grupperna 
och situationerna som berättar om livet 
ombord och runt skeppet och tiden. 

Visas dagligen 11.00-18.00 maj till 
september i hamnmagasinet i Nävekvarn. 
Fri entré. Övriga tider bokas genom 
funq@navekvarn.se.

Välkomna!

THE WARSHIP VASA CREW 
EXHIBITION “VASAGUBBARNA”
Visit the 35 hand carved wooden figures 
from the Royal warship Vasa. The ship 
sank in Stockholm harbor 1628. 

The sculptures show the life on board in 
various situations and are made by the 
sailor and artist Ulf Axén between the 
years 1989-96. 

Open daily May - September 11 am - 18 
pm. In the harbour of Nävakvern. Free of 
charge. 

Welcome!

SÖRMLANDSLEDEN
Se ut över Kolmårdens branter, känn 
havets dofter och låt fascineras av 
Tunabergs gruvområden. Sörmlandsleden 
tar fram det bästa av naturen och 
kulturen. Som medlem får du tillgång till 
detaljerade etappkartor på vår hemsida.

SÖRMLANDSLEDEN
Look out over Kolmården´s steep cliffs, 
smell the sea and explore the Tunaberg 
mining areas. Sörmlandsleden brings you 
to the finest nature and cultural sites. 
Members have access to detailed route 
maps.

+46 155 355 64 (Sörmlandsledens kansli)
www.sormlandsleden.se

NÄVSJÖNS SPORTFISKE
Nävsjön ligger ca 5 km väster om 
Nävekvarn. 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 
parkeringen vid sjöns norra ände.

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

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

info@navsjon.se 
www.navsjon.se
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SWEDE PORT MARINA
Är du en av alla människor 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 en timmes 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 till hösten 2014 
erbjuda bl a följande:
- 10 000 m2 inomhusförvaring
- Kall- och varmhallar, utomhus inhägnat
- Fullserviceverkstad
- Övernattningsrum

SWEDE PORT MARINA
Nävekvarn is an amazing startingpoint for 
a journey with boat. Swede Port Marina is 
now developing one of Sweden’s largest 
boat storage. 10 000 m2 indoor storage 
in heated and cold halls, complete marine 
workshop.

To Skavsta Airport its only a half hour trip 
with car. 

Welcome to Swede Port Marina!

+46 70 99 99 740
www.swedeportmarina.se
info@swedeportmarina.se
Nävekvarns bruk, 611 76 Nävekvarn

MARINANS GUESTHOUSE
För dig som längtar efter hav och 
sommarvarma klippor. Marinans Guest-
house kan erbjuda en enklare boendeform 
för dig som kommit till Tunabergshalvön 
för att besöka Kolmårdens djurpark, 
vandra på Sörmlandsleden, paddla, fiska, 
vila, åka båt, bada eller bara för att få en 
stund för dig själv i en av ostkustens allra 
vackraste gamla bruksorter. 

Under vintern 2014 har vi omvandlat 
Nävekvarns bruks gamla kontorslokaler 
till ett litet Guesthouse med tio rum. Vi 
erbjuder mindre dubbelrum såväl som 
större familjerum. Det finns tillgång till 
kök för självhushåll samt toaletter och 
dusch i nära anslutning till varje rum. 

Från vårt Guesthouse har du bara ett par 
minuters promenad ner till båthamn och 
badplats.

MARINANS GUESTHOUSE
If you have a longing for the sea and 
beautiful scenery you are welcome 
to come and stay at our Guesthouse. 
There is only a few minutes walk from 
the Guesthouse to the Yacht Harbour 
and a 30 minutes drive to Kolmårdens 
Djurpark. The Guesthouse is very well 
located aside the long distance hiking 
path Sörmansleden. Nearby you will 
find excellent possibilities for fishing, 
canoeing, bathing and boating.

At the guesthouse you also find kitchen 
for self-catering, WC and shower close to 
your room. In the winter season 2013-
2014 we created ten rooms for you, both 
double bed rooms and family rooms.

+46 70 99 99 740
www.marinansguesthouse.se 
info@marinansguesthouse.se 
Nävekvarns bruk, 611 76 Nävekvarn
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GRINDSTUGAN
I hjärtat av Nävekvarn, bara 300 m från 
havet ligger en av de två Grindstugorna, 
ett hus med lång och spännande historik.
100 m2 – 3 rum o kök, stor trädgård med 
tillgång till utemöbler och grill. 5+2 
bäddar.

GRINDSTUGAN
In the center of Nävekvarn, only 300 m 
from the harbor you find this little cottage 
with long and interesting history. 100 m2 
– 3 rooms kitchen and a large garden. 5+2 
beds.

+46 70 99 99 740
info@marinansguesthouse.se 
www.marinansguesthouse.se 

YACHT MAINTENANCE
Vi jobbar med förebyggande underhåll av 
marina produkter såsom båtar, motorer och 
samtliga förekommande installationer i er båt. 
Skulle olyckan trots allt vara framme när du 
är till sjöss så kan vi hjälpa dig att få skutan på 
rätt köl igen tack vare vår servicebil. 

Oavsett om ni har mindre eller större 
underhållsbehov på båten finns YACHT 
MAINTENANCE i Swede Port Marinas lokaler i 
Nävekvarn, och vi brinner för att hjälpa dig till 
ett problemfritt båtliv.

YACHT MAINTENANCE
We are working with prevented maintenance 
on Marine products such as boats, engines 
and all marine installations on your boat. But 
if the accident despite everything occurs at 
sea, we can help you to turn the boat into 
upright position again thanks to our servicecar.

Regardless if you have minor or bigger 
maintenance needs on your boat you can find 
YACHT MAINTENANCE in Swede Port Marinas 
facility in Nävekvarn, and we have the passion 
to help you to a smooth Yacht life.

+46 768 66 21 41, www.yachtmaintenance.se
info@yachtmaintenance.se

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

DJUPVIKS GÅRD, STUGOR OCH B&B
Vi erbjuder boende i gårdens stugor och 
B&B. Frukosten är ekologisk och uppskattad! 
Gården ligger 8 kilometer väster om Näve-
kvarn vid Bråvikens strand. Här kan du bada, 
meta, hyra roddbåt och rida. På gården finns 
katter, hundar och kanin. I hagarna betar 
kor och hästar. Vi säljer ved och ekologiskt 
nötkött. Konst och hantverk finns på gång-
avstånd. Öppet året runt. Välkommen!

DJUPVIKS GÅRD, COTTAGES AND B&B 
Djupviks gård offers accommodation in 
cottages and in its B&B in the main house. Our 
breakfast is organic and highly appreciated! 
The farm is situated 8 kilometers west of 
picturesque Nävekvarn on the north shore of 
Bråviken. You can go for a swim, go fishing, 
rent a row boat, and ride horses. The farm’s 
inhabitants include cats, dogs and a rabbit. 
Cows and horses graze in the surrounding 
pastures. We sell firewood and organic beef. 
Arts and crafts can be found within walking 
distance. Welcome!

+46 708 39 61 97
www.djupvik.se, info@djupvik.se
Djupviks gård, 618 93 Kolmården
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GALLERI GULDGRUVAN I 
KOPPARTORP
250 m från Tunabergs kyrka ligger ett 
galleri i hemmiljö. Här visas konst och 
konsthantverk i glas, smide, trä, textil och 
måleri av några utvalda konstnärer. 

Galleriet är öppet helgfria lördagar året 
om eller enligt överenskommelse per 
telefon

GALLERY GULDGRUVAN IN 
KOPPARTORP
250 m from Tunaberg church is a 
gallery of art and handicraft in home 
environment. Unique decorations for your 
home.

Open ordinary Saturdays or by 
appointment.

+46 155 520 18 (Kerstin Glader)
www.galleri-guldgruvan.se

TUNABERGS KYRKA OCH 
FÖRSAMLINGSHEM
Redan under 1300-talet fanns det gruvor 
vid Koppartorp och förmodligen ett 
brukskapell. Den nuvarande rödmålade 
träkyrkan med väggmålningar och 
träskulpturer invigdes 1620. Kyrkan är 
normalt öppen juni – aug vardagar 9-16, 
lör 12-18, sön i samband med gudstjänst.

TUNABERG CHURCH AND       
PARISH HALL
Mines in Koppartorp were operating 
already In the 14th century, and there 
was probably a works chapel here. The 
present timber church with murals and 
wooden sculptures was inaugurated in 
1620. Open normally Jun – Aug weekdays 
9-16, Sat 12-18, Sun in connection with 
Sunday service.

+46 155 20 95 90
www.svenskakyrkan.se/tunaberg

NÄVEKVARNS GÄSTHAMN
Välkommen till Nyköpings Solsida! 
Vid Bråvikens norra strand erbjuder vi 
en enkel insegling till en välutrustad 
gästhamn med 30 platser i en skyddad 
hamn intill gedigen bruksmiljö. 

I våra klubbhus finner du alla 
bekvämligheter som dusch, toaletter, 
tvättstuga, internet, turistinformation och 
café. Q-Starmack med diesel och bensin 
för både båt och bil. Toatömning för 
båttoaletter vid brygga. Mastkran och slip 
med spolplatta för båtar upp till 12 ton. 
Livsmedel med ombud för Systembolag 
och Apotek, ATG och Post. Bil kan hyras 
vid förbeställning.

Till Kolmårdens Djurpark 20 km. 
Skavsta Flygplats 30 km. Lokal fiskare 
tillhandahåller färsk fisk efter tillgång.

+46 705 45 06 10 (Hamnkapten)
info@nqbk.se
www.nqbk.se
Parkvägen, 611 76 Nävekvarn

NÄVEKVARN´S GUEST HARBOR
Welcome to the “Sunny side of Nyköping” 
at the north shore of Bråviken. You will 
arrive to a well-equipped guest harbor 
with 30 berths in a protected harbor close 
to genuine ironworks community. 

Club houses with all facilities such as 
shower, WC, laundry, internet, tourist 
information, and café. Q-Star Petrol and 
diesel for both boats and cars. Service 
for boat WC, mast crane and slip with 
flush bed for boats up to 12 tons. Local 
Supermarket, Systembolag ordering, 
Pharmacy, ATG and Post Office. Car hire, 
call for booking. 

Kolmården Zoo 20 km. Skavsta Airport 
30 km. Local fisherman sells fish, when 
available.
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NÄVEKVARNS CAMPING
Nävekvarns camping är en liten pärla vid 
havet med bruksbebyggelsens charm in 
på knuten. Här kan man strosa och njuta 
av fiske, bad och sommarens lugn. 

Vår camping ligger vid den genuina 
gästhamnen och bredvid en av landets 
äldsta och bäst bevarade folkparker. 
Campingen har genomgått en omfattande 
renovering under de senaste åren. 

Välkommen!

+46 767 81 66 34
info@jogerso.se 
www.jogerso.se 
Parkvägen, 611 76 Nävekvarn

JOGERSÖ CAMPING 
På vår familjecamping finns det tid för 
både lata dagar och händelserika stunder. 
Bland annat hittar du Sörmlands största 
havsbad i vår vik och under sommaren 
anordnas allt från bakluckeloppis 
till kajakpaddling, motionspass och 
livespelningar. Under regniga dagar 
kan du koppla av i vår nyöppnade 
vinterträdgård! 

Välkommen!

+46 155 304 66
info@jogerso.se 
www.jogerso.se 
Jogersövägen, 613 51 Oxelösund

NÄVEKVARNS CAMPING
Nävekvarns camping ground is a little 
gem by the sea. Just next to it you’ll also 
find the charm of a small beautiful village. 
Here you can stroll and enjoy fishing, 
swimming and rest during the summer. 

Our campsite is at the authentic harbor 
and next to one of the oldest and best 
preserved community theaters. The 
campground has undergone extensive 
renovation in recent years. 

Welcome!

JOGERSÖ CAMPING
At our family campground you’ll find time 
for both lazy days and eventful moments. 
Among other things, you’ll find the largest 
beach area in the region and during 
the summer there are plenty of events 
such as flee markets, kayaking, exercise 
classes and live bands playing. On rainy 
days, you can relax in our newly opened 
conservatory! 

Welcome!
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BÅTHUSETS 
HANTVERKSFÖRSÄLJNING 
Trä, textil, konst, keramik, smycken med 
mera av ortens hantverkare. Välkommen 
till Hantverksförsäljningen i Hamnen 

Öppet 28 juni-13 augusti kl 13-18 alla 
dagar.

BOATHOUSE HANDICRAFTS
Wood, textiles, art, pottery, jewellery 
etc by local artisans. Welcome to the 
Craftstall in the Harbor.

Open June 28-August 13, 1 pm-6 pm all 
days.

SVALBERGSGÅRDEN
Hembygdsgård I Nävekvarn från 1700- 
talet med hantverksförsäljning, café med 
hembakat bröd samt Bruksmuseum. 
I Bruksmuseet kan du se en mängd gjut-
gods som tillverkats på Näfveqvarns Bruk. 

Sommaröppet 30 juni – 10 augusti kl 
12-17.

SVALBERGSGÅRDEN
Local community centre in Nävekvarn, 
dating back to the 18th century. Arts and 
crafts, café with home baked cakes and 
Work Museum. In the Work Museum you 
can see a lot of artefacts manufactured at 
Näfveqvarns Bruk.

+46 155 508 68 (Brigitta Nordström)

KOPPARTORPS GRUVMUSEUM & 
TUNABERGS HEMBYGDSGÅRD
Centrum för Sörmlands största medeltida 
bergslag med brytning främst av koppar- 
och koboltmalm. Här finns Gruvmuseum, 
gruvschakt och en helt unik gruvby från 
1700-talet. Öppet onsdagar, lördagar 
och söndagar i juli kl 13-17, café med 
våfflor. Vid önskemål om besök vid 
andra tider, kontakta oss på telefon. 
Midsommarfirande 20 juni 2014 kl. 
14.00-16.30.

KOPPARTORPS GRUVMUSEUM AND 
TUNABERGS FOLKLORE MUSEUM
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 18tth century. Open hours wen, 
sat and sun July 1-5 pm, coffee with 
waffles. Midsummer Celebration June 
20 14.00-16.30.

+46 705 55 52 74, www.tunaberg.se

DITT EGET SPA FÖR EN DAG!
Kom till Humlans Sköna Värld. Här kan du 
i avskildhet njuta av lugnet och stillheten 
av naturen samt välja just din favorit i vår 
kompletta spa meny. Välkommen!

Öppet alla dagar mellan 08.00- 22.00.

YOUR OWN SPA FOR A DAY!
Then you should come to us. Here, in total 
seclusion, you can enjoy the peace and 
tranquility of the countryside and select 
your own favorites from our full spa menu.

Open every day between 08.00 a.m.  - 
10.00 p.m.

+46 707 341 431
www.humlansskonavarld.se
Harlund Humlan, 611 95 Nyköping
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ATELJÉ HUMMELVIK
Njut av ett besök i Hummelviks genuina 
fiskeby! Ta en promenad i hamnen och 
besök vår utställning av eget hantverk i 
betong, trä, mosaik, och sten såväl som 
tavlor målade av lokala konstnärer.

Öppet 26 jun - 28 aug torsdagar och 
söndagar 12-17.

ATELJÉ HUMMELVIK
Enjoy a visit to the genuine Fishing Village 
of Hummelvik! Take a walk in the harbor 
and visit our exhibition of handicraft in 
concrete, mosaic, wood and stone as well 
as pictures painted by local artists.

Open June 26th – Aug 28th thur and sun.

+46 705 44 08 60
www.ateljehummelvik.com
Hummelvik 9, 611 95 Nyköping

NÄVEKVARNS GYMNASTIK OCH 
IDROTTSFÖRENING, NGIF
Vi bedriver fotboll, längdskidor, tennis och 
gymnastik på vår idrottsplats Hyttvallen. 
Föreningen lägger sin tyngdpunkt i att 
främja gemenskap, att alla ska visa 
respekt mot varandra och att ha en miljö 
där alla kan uppfylla sina personliga mål 
med sin aktivitet han eller hon deltar i.

NÄVEKVARNS GYMNASTIC AND 
SPORT ASSOCIATION, NGIF
NGIF conduct activity in tennis, gymnastic, 
football and cross-country skiing at our 
sport field Hyttvallen. As a guest you 
can play tennis on our two tennis courts, 
go for a run on our 2.5 km illuminated 
running track or the 5 km track, and one 
of our fields is always open for play or 
football.

+46 155 507 79
www.ngif.se
Nyköpingsvägen 56, 611 76 Nävekvarn

BRUKSLOKALEN
Brukslokalen är den största lokalen i Näve-
kvarn (handikappanpassad) med scen, 
filmduk samt projektor i taket, möjlighet 
att koppla in dator och musikutrustning. 
Även slinga för hörapparater är ansluten. 
Bioljudanläggning har körts igång och 
kompletterats med ett mixerbord och 
trådlösa mikrofoner. Här får maximalt 
225 personer vistas samtidigt. Det finns 
ett modernt kök och utrustning för 70 
personer. 

BRUKSLOKALEN
Brukslokalen is the largest hall in Näve-
kvarn (accessible for disabled) for 225 
persons with a stage, a film screen and a 
projector in the ceiling. You can connect 
computer and music equipment. Movie 
sound, loop for hearing aids and wireless 
microphones are connected to a mixing 
console. There is a modern kitchen and 
kitchenware for 70 persons. 

+46(0)155 509 77 (Leena Metzner)
 leena.metzner@allt2.se
Bruksvägen 11, 611 76 Nävekvarn

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

Nytt för i år är vår salladsbar. 

Sommaröppet 19 maj-31 augusti:
Måndag-fredag 9-19 
Lördag-söndag 9-18

COOP NÄRA
Local supermarket in the centre of 
Nävekvarn. Agent for Svenska Spel, ATG, 
Pharmacy, Post office, State liquor shop. 

New for this summer is our salad bar.

Summer season May 19-August 31:
Monday-Friday 9-19
Saturday-Sunday 9-18

+46 10 741 48 50
navekvarn.bc@coop.se
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NÄVEKVARNS FOLKETS PARK
En av Sveriges äldsta folkparker i mycket 
naturskön miljö med utescen, dansbana 
under tak, lotteri mm. 

Programverksamhet med varierat 
utbud från sista april fram till början av 
september. Parken kan hyras till bröllop, 
fester och andra evenemang.

PEOPLE’S PARK IN NÄVEKVARN
One of Sweden’s oldest people’s park in 
a beautiful setting with open air stage, 
dance pavilion, tombola etc. 

Mixed summer activities from April 30 
until the beginning of September. The 
park can be hired for weddings, parties 
and other activities.

+46 073 73 49 91 (Bokning/Booking)
+46 760 81 29 58 (Information)
www.navekvarnsfolketspark.se
info@navekvarnsfolketspark.se
Parkvägen 1, 611 76 Nävekvarn

FÖRENINGEN UTVECKLING 
NÄVEKVARN, FUNQ
FUNQ:s syfte och uppgift är att i 
samverkan med föreningar och andra 
aktörer medverka i utvecklingen 
av Nävekvarn, bl. a. genom att vara 
huvudman för EU-projekt.

FUNQ arbetar på ideell grund och är 
partipolitiskt obunden.

Exempel på aktuella engagemang är 
denna broschyr, Nävekvarns hemsida 
och Lokalt Driven Landsbygdsutveckling 
inom områden som: Turism och Fritids-
verksamhet – Infrastruktur – Boende och 
Företagande samt Skola och omsorg.

Mer info på www.navekvarn.se.

På scen: Magnus BäcklundKonferencier: Lasse Lindberg




