
Mötesanteckningar från landsbygdsmöte med Nävekvarn och Buskhyttan  

Mötesanteckningarna är till stor del en återspegling av viktiga punkter/berättelser/inspel 

projektgrupperna har till tjänstepersoner och politiker.  

Datum: 28/8-2019 

Tid: 18:00-20:00 

Plats: Nävekvarn 

Närvarande:  Från kommunen:  

Maria Karlsson, Berit Christoffersson, Martina Hallström, Anna Selander och Julia Wolf 

 Buskhyttan: Marcus Sjöström, Hans Karlsson  

Nävekvarn: Linda Jarnhamn, IB Söderström, Helena Larsson, Lars Waern, Ulf Myrman, 

Ingemar Lindh 

 

 

1. Lars och Linda hälsar välkomna. Introducerar med bakgrund om Tunabergshalvön. 

Agendan för kvällen fastslås. 

 

2. Berit introducerar om mötes syftet.  

 

3. Buskhyttan och Nävekvarn lyfter prioriteringsområden (Återspeglar 

projektgruppens berättelse/inspel till tjänstepersoner och politiker)  

Prioritering är att behålla eller öka servicenivån på orterna. Byggnation är högt prioriterad 

för fortsatt utveckling på orterna. Långsiktiga strategier och klara besked önskar 

projektledarna.  

• Äldrevård/vård och omsorg:  

Buskhyttan lyfter vikten av tillgång till distriktssjuksköterska. De upplever att äldreboende på 

landsbygden ökar välmående för äldre, därför viktigt att satsa på äldreboende/+60 boende 

på landsbygden.  

 

• Skola/ungdom/barn 

 Styrning av skola – projektledarna menar på att det finns skolelever i Buskhyttan som går i 

Nävekvarn, då Rektorn har stor makt att fördela och leda vilken skola som är ”viktigast”. Hur 

säkerställer man kvalitén på skolan så att föräldrar vill placera deras barn på skolan på orten. 

KBR – samtliga känner igen problemet. Finns en önskan om att få rektorer att samverka.  

• Bostäder/tomter  

Vilka typer av bostäder bedöms behovet vara stort av enligt projektledarna?  



Alla typer av bostäder finns det ett behov av, blandad bebyggelse. Viktigt att möjliggöra för 

nya bostäder. Främst +60 boenden, där äldre i området kan flytta från sina hus till anpassade 

bostäder. Även markplanshus, hyresbostäder och bostadsrätter. Finns aktörer som vill 

bygga, men kommunen sätter stopp. I vissa fall är det strandskydd som hindrar från att 

bygga, kommunen äger inte frågan.  

• Service punkt/affär  

Identifierat från arbetet med underlaget ett behov av en social hub, co-working, pub eller 

restaurang. Föreningar, näringsliv och invånare måste gå samman – vilka förutsättningar 

behövs för att skapa en social hub? Besöksnäringens utveckling är stark, hur kopplar man de 

synergierna i Bushyttan/Nävekvarn och förstärker en sådan hub/restaurang/CO working som 

servicepunkt.Vad krävs för att få någon att…? Hur kan kommunen stödja?  

• Väg/cykel/gång/kommunikation och säkerhet  

Geografisk problematik mellan Buskhyttan och koppartorp. Vägarna i området måste 

förbättras som förbinder områdena enligt projektledarna. De förhindrar besöksnäringen. 

Även möjligheten för postutlämning. Viktigt med kommunikation och dialog med ortsborna 

vid kollektivtrafikplanering.  

• Övriga prioriteringar projektledarna lyfter 

o Kommunen måste vara med från ax till limpa för aktörer som vill bygga, ökad 

service och förbättrad attityd från tjänstepersoner. Kommunen måste vara 

klara och transparanta i hur man bedömer så man som invånare känner 

förtroende för beslut.  

o Titta på landsbygden när man ska göra investeringar.  

o Samverkansmodell och samarbete – diskussionsforumen är viktig. 

Hamnutvecklingsmöten med kommunens tjänstemän och politiker. 

Besöksnäringsmöten – alla besöksnäringsverksamheter och tjänstemän.  

o Asfalterad yta behövs då det är isbana vid återvinningsstationen på vintrarna. 

Problem med flera olika ägare för att åtgärda detta problem.  

o Mark och exploateringskostnader – vad kan vi göra istället med marken under 

tiden den inte säljs? 

o Fördjupad översiktsplan för Tunabergshalvön. Tunabergshalvön ses som en 

enhet. Tunabergshalvön kan inte dra nytta som andra orter av Ostlänken.  

o Öppna mellan gränser och samarbeta över kommungränser. Norrköping är en 

viktig arbetsmarknad för Tunabergshalvön, visst samarbete sker idag tex 

färjetrafiken, men mer önskas.  

o Räddningsvärnet – blir ej larmade direkt, först när Nyköpings värn blir 

larmade bör gå att förbättra samarbetet och att titta på över 

kommungränserna. 

o Ta tillvara på kommunikations möjligheterna via vattenvägen.  
o Efterfrågan om befolkningstillväxten till 2070 och hur demografin ser ut då – vad är 

det för utveckling vi går mot?  
o Exploateringskostnaderna – kan kommunen göra ett bygge attraktivt genom att dra 

ner på dem? Sälja marken billigare?  



 

4. Två identifierade underliggande prioriteringsområden Buskhyttan och Nävekvarn:  

Jag blir äldre och behöver hjälp att kunna ta hand om mig själv längre. Livskedjan och en 

hälsosamlivsmiljö är viktig och att det finns olika bostadslösningar. 

Sociala aspekten för ökad livskvalitén. Många vill ha pub och café – uttryck för ett socialt 

forum, hub. Hur kan vi tänka nytt? 

5. Plan för att gå vidare: Ansvar, aktiviteter, tidsramar osv.  

o KS ska ta beslut i december angående den kommunala serviceplanen.  

o Work Shop med utskottet och Samhällsbyggnad som delmoment i ÖP-arbetet 

sker i mitten av oktober. För att få transparens och andra synpunkter vill orterna 

involveras.  

o Ett delmoment nu i arbetet med serviceplanen är att involvera näringslivet på 

landsbygden på respektive ort för att kunna komplettera materialet ur ett 

näringslivsperspektiv.  

 

Ovan som lyfts fram kommer dels användas som underlag för den kommunala serviceplanen 

och dels i ÖP-arbetet.   

 

6. Mötet avslutas med promenad runt Masugnsdammen. 

 
Vid anteckningar: Julia Wolf, Näringslivsenheten  

 

 

 


