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    Nyköpings Kommun 
    611 83 NYKÖPING 
 
 
Gemensamt förslag angående Nävekvarns camping 
 
FUNQ, Föreningen Utveckling Nävekvarn, och flera andra föreningar i Nävekvarn såsom 
Nävekvarns Båtklubb, Folkets Park och Nävekvarns Vägförening har varit med från början i 
diskussionerna om nya byggnader i Nävekvarns camping. 
Vi förstår läget och beklagar verkligen att det hamnat i det här läget. 
 
Vi anser att en camping i en skärgårdsnära ort är viktigt för ortens utveckling i 
besökshänseende. Närheten till en stor ”magnet” såsom Kolmårdens djurpark är en tillgång. 
Nävekvarns Camping är en känd och uppskattad campingplats med många stamgäster. 
 
Vi har funderat över om det går att göra något åt det ”låsta” läget som uppstått. Vi tror 
faktiskt det. Vi vet inte om det är gångbart juridiskt men vi tror att det är gångbart 
emotionellt och i verkligheten. Samarbete är nyckeln! 
 
Det är angeläget att campingen hålls vid liv även om alla servicefunktioner inte är de bästa. 
En stängning, även om den är temporär, skulle allvarligt skada orten och förorsaka stora 
avbräck för sommarens caféverksamhet, affärens sommaromsättning och ortens 
besöksnäring i stort. 
 
Vi strävar alla efter att utveckla våra respektive intresseområden. Emellanåt kolliderar dessa 
intressen och friktioner uppstår. Nu är tiden mogen för att gemensamt lägga följande förslag 
till kommunen. 
 

1. Fortsätt driva campingen vidare med nuvarande relativt låga servicenivå under en 
begränsad period (max 3-4 år) Den entreprenör som tar sig an campingen under 
dessa förhållanden skall vara fullt införstådd med framtida planer.  

 
2. Starta omgående ett analysarbete med sikte på att finna en alternativ placering av 

campingen som skall vara havsnära och i övrigt erbjuda de möjligheter som en större 
campingplats kräver, t ex bra servicebyggnad med reception, bad, lekplats och andra 
faciliteter. 

 
3. I analysen bör även ingå att klarlägga vad ytan, som nuvarande camping upptar, skall 

användas till. Alla de funktioner/verksamheter som finns/verkar i hamnområdet 
måste då vägas in. 
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Gör en halvhalt. Fundera på om det under ett antal år, max fem, går att använda nuvarande 
campingen. Se till att det finns en begränsad serviceinrättning med reception. Samverka med 
befintliga föreningar/organisationer för att samutnyttja detta under den begränsade tiden. 
 
Detta är ett förslag för att komma vidare utan att verksamheten i Nävekvarn, som är på 
uppåtgående i övrigt, blir lidande. Vi är beredda att medverka för en positiv utveckling! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Lars Waern     Kurt Rindstål       Björn Johansson Stig Isaksson 
 
FUNQ     NQBK              Folkets Park    NQVF    
  


