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    Nyköpings Kommun 
    Näringslivsenheten 
    611 83 Nyköping 
     
   e-mail naringsliv@nykoping.se 
 

Synpunkter på remiss Kommunala Serviceplanen 
Ref: KK 20/55 
 
Härmed insänds synpunkter avseende Nävekvarn och Buskhyttan som vi vill betrakta som en 
sammanhållen del av Nyköpings kommun sydligaste del benämnd Tunabergshalvön. 
 
Ärendet är berett av styrelsen i FUNQ assisterad av Marcus Sjöström, Koppartorp och Hans 
Karlsson, Buskhyttan. Beslutet är fattat vid ett digitalt styrelsesammanträde 23 mars. Detta 
med anledning av pågående Corona-pandemin. 
 
Sid 7 Rutan för Äldreboende kryssas för Nävekvarn/Buskhyttan 
Sid 7 Rutan för Evenemang kryssas för Nävekvarn/Buskhyttan 
Sid 8 Rutan för Hälsocenter kryssas för Nävekvarn/Buskhyttan. Distriktsjuksköterska. 
Sid 9 Rutan för Restaurang kryss tas bort för Nävekvarn/Buskhyttan.  
 
 
Sid 12 handlar om Buskhyttan (inkl Koppartorp) och Nävekvarn med omnejder. 
2.5.3 Buskhyttan/Nävekvarn  
  
Buskhyttan  
Buskhyttan ligger 15 km söder om Nyköping på Tunabergshalvön med närhet till naturen och 
havet. I Buskhyttan och Koppartorp med omnejd bor det cirka 750 invånare.  
I Buskhyttan finns drygt 60 företag där de flesta är verksamma inom jord- och skogsbruk samt 
byggsektorn. I Buskhyttan (Koppartorp) finns livaktiga föreningar med bland annat en stor 
hembygdsförening och sommarcafé. Vandringsleder och klätterberg finns i området. 
Ur byggnation - och utvecklingsområden samt servicesynvinkel är ”artären”/ vägen mellan 
Buskhyttan via Koppartorp och Nävekvarn av vital betydelse. 
 
Ortsinvånarnas prioriteringar  
Utmaningar och prioriteringar identifierade av ortsborna är ett behov av en dagligvaruhandel, 
tillgång till distriktssköterska, utökad skolverksamhet, barn- och ungdomsaktiviteter samt 
gång- och cykelväg till väg 511. På orten finns utbyggd fiberoptik som invånarna anser är i 
behov av förbättrad täckning för mobilnät. Mobilnätets täckning är begränsat. 
Bostadsbyggandet är också en hög prioritet för att orten ska växa (Underlag till serviceplan, 
2019:26–27).  
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Nävekvarn  
Nävekvarn utgör Sörmlands sydligaste del och ligger 25 km söder om Nyköping vid Bråvikens 
norra strand. I Nävekvarn med omland bor det cirka 1050 personer. Tunabergshalvön och 
Bråviken är ett sammanhängande område vars värden delas av Norrköpings kommun och 
Nyköpings kommun.  
Cirka 80 företag är registrerade på orten och är verksamma främst inom byggsektorn, 
marinrelaterad verksamhet och besöksnäringen. Här finns det en räddningstjänst. Under 
sommartid fylls gästhamnen, folkparken, sommarcaféerna och campingen av turister och 
invånare. Här finns det även bruksmuseum och konst- och hantverksutställningar. Nävekvarn 
har ett aktivt föreningsliv och en hembygdsgård. Vandringsleder är populära i området. 
Ur byggnation - och utvecklingsområden samt servicesynvinkel är ”artären”/ vägen mellan 
Buskhyttan via Koppartorp och Nävekvarn av vital betydelse. 
 
 
Ortsinvånarnas prioriteringar  
Prioriteringar identifierade av ortsborna är att dels bibehålla den höga servicenivån som finns 
2019 vad avser skola, affär och kommunikation. Även att utveckla en servicepunkt vid butiken 
i Nävekvarn och drivmedelsstation i hamnområdet, för bil och båt. För den fortsatta 
utvecklingen är fler bostäder, äldreboende och tillgång till mark för näringsverksamhet 
prioriterat på orten. Invånarna har även pekat ut att kontinuerligare bussförbindelser på 
morgon och eftermiddag är prioriterat samt förbättrat vägnät inklusive gång- och cykelvägar.  
I Nävekvarn har det även uttryckts ett behov av en social mötesplats/Café året runt. (Underlag 
till serviceplan, 2019:25–30). 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 

Lars Waern 
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