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Hej!
Som ni känner till så genomförde FUNQ en allmän samhällsinformation i lördags. Omkr. 100
personer hade hörsammat inbjudan. Bra!
Ander Eriksson, ordf. i Barn och Utbildningsnämnden i Kommunen, informerade om skolan i
allmänhet. Han poängterade att politiska ledningen har för avsikt att behålla alla skolor i
Nyköpings kommun!
Han framhöll att då det är mellan 6 - 8 elever i varje årskurs kan inte likvärdig kvalité
garanteras. Det bör bli flera elever per klass där inte färre.
Vi ser och hör, sa´ Anders att elever väljer andra skolor innan man gått färdigt åk 4 - 6 i tex
Nävekvarn. Det minskar möjligheten i den skolpengen som försvinner att utveckla skolan i rätt
omfattning.
Spontandialog med åhörarna visade att marknadsföring av Nävekvarns skola som "lugn, liten
och naturnära skola där elever med personlighet och behov som gynnas av detta kan hitta sin
bästa plats". Tex ett "Ute-skolis" jämförbart med förskolans "ur o skur".
Anders Eriksson tar till sig idéerna. Han nämnde även att bussa elever från centralorten till
landsbygdsskolor som ett exempel man kan titta på.
Mer info på FUNQ hemsida senare.
Hans Welff, Mark- och Exploatering inom Kommunen, informerade om att avverkning kommer
att ske i närtid av de träd som angripits av granbarkborre. Omfattande skador främst i skogen
väster om skolan. Minimering av skador förorsakade av skogsmaskiner ska naturligtvis ske.
Han informerade också om en positiv utveckling av hamnen.
Larz Johansson och Gunnar Casserstedt informerade om det nya projektet ”Nycklar för
framtiden 2.0” som handlar om ortsutveckling på landsbygden.
Jag informerade om läget vad avser affären. Fastighetsägaren, STAGE Fastighets AB, har bollen
och samtalar just nu med 4 -5 intressenter i syfte att så snart som möjligt få fram EN seriös
entreprenör som hyresgäst och därmed villig att driva livsmedelsaffär i Nävekvarn. Strävan är
också att minimera ev. avbrott vid övertagandet. Viktigt är också att funktioner som post,
paketutlämning, apotek mm ska upprätthållas. Återkommer då något nytt finns att meddela.
Jag informerade också om bostadsbyggande. Står i stort sett stilla i alla de projekt som finns på
Tunabergshalvön. Tyvärr och av olika anledningar. Det som dock är på G är området mellan
Gula kvarn och återvinningsstationen där Kommunen just nu har en detaljplanehandling ute för
granskning. Där är det viktigt att det byggs bostadshus så att barnfamiljer kan flytta hit och vi
kan ha affär, skola, allmänna kommunikationer och distriktssjuksköterska kvar. Angeläget! Gå in
på Kommunens hemsida och lämna synpunkter.
https://nykoping.se/bo-bygga--miljo/stadsplanering/detaljplanering/detaljplaner-under-arbetepa-landsbygden/navekvarn-35 före. 11 mars 2020.
Läs särskilt Granskningsbrev, Planbeskrivning och Plankarta som finns i pdf-format längst ner på
den sidan.
Lars Waern

