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Sammanfattning av allmänt infomöte 11 sept i Brukslokalen 
            (Reservation för missuppfattning) 
FUNQ genomförde lördagen 11 sept kl 14 – 1530 ett möte i Brukslokalen med syfte att ge 
allmän samhällsinfo. På grund av Coronapandemin och därmed kopplade restriktioner och 
smittorisker så hade FUNQ styrelse beslutat att maximera antalet sittande åhörare till 60. 
Information om mötet var uppsatt på anslagstavlor, FUNQ hemsida och utsänt med mail. 
Någon aggressiv marknadsföring gjordes inte mad anledning av restriktionerna. Ca 30 
personer hade hörsammat inbjudan. 
Agenda 

• Kommundirektören, Mats Pettersson, presenterar sig och informerar i stort om 
verksamheter i kommunen. 

• Landsbygdslotsen, Berit Kristoffersson, presenterar Landsbygdsstrategin med fokus på 
Tunabergshalvön. 

• Samhällsbyggnadschefen, Maria Ljungblom, presenterar Översiktsplanen 2040 med 
fokus på Tunabergshalvön. 

• Jenny Nilsson, Nävekvarns Räddningsvärn, informerar om Räddningsvärnets 
verksamhet. 

• Lars Waern (för Liz Bråde som var på annan plats) informerar om utveckling av affären. 
 
 

 
Mats Pettersson informerar        Berit Kristofferson informerar     Maria Ljungblom informerar 

 
Mats Pettersson 
Inledde med att Kommunen just nu har två ärenden angående Masugnsdammen i Nävekvarn. 
Kommunen är införstådd med att Masugnsdammen är viktig som positivt blickfång vid 
infarten till Nävekvarn. Vattenspegeln är viktig. Just nu är den tyvärr igenväxt. Detta är det 
ena ärendet d.v.s. rensa upp i Masugnsdammen så att vattenspegeln blir som i fornstora dar. 
Ett visst problem är dock att bottensedimentet är förorenat och måste tas om hand på ett 
speciellt sätt. Därutöver är det frågan om vattenverksamhet och då måste Länsstyrelsen och 
Mark- och Miljödomstolen lägga sin syn på saken. Allt tar sin tid! 
Det andra ärendet är ett garantiärende med anledning av det arbete som utfördes 2016 i 
södra delen av Masugnsdammen. Tar också viss tid. 
Mats nämnde också att skolan är viktig liksom att omsorgen ska fungera. Han nämnde att ett 
projekt är på G tillsammans med företagarna för att skapa arbetsträning. Märkning av 
avfallskärl är också på G under de närmaste månaderna och berör alla fastighetsägare. 
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Mats informerade också övergripande om något som ligger honom nära nämligen 
Landsbygdsstrategin. 
Mats tackades med applåd och en Nävekvarnskalender där nästa tidpunkt för 
samhällsinformation i Nävekvarn kan läggas in. 
 
Berit Kristoffersson 
Berit informerade om hur arbetet med Landsbygdsstrategin är uppbyggd där landsbygdens 
olika orter varit involverade i de fem workshop som genomförts digitalt på grund av 
Coronapandemin. Stora erfarenheter har dragits från det arbete som gjordes med 
kommunens 12 olika landsbygdsorter i samband med att kommunens Serviceplan togs fram 
där Tunabergshalvön deltog framskjutet. 
Projektarbete pågår just nu med fokusområden såsom ”Bo och leva”, ”Byggnation och mark”, 
”Infrastruktur”, ”Näringsliv” och ”Besöksnäring”. Beslut bedöms fattas i Kommunfullmäktige 
1. Kv 2022. 
Hon berättade också att viss tilldelning från Landsbygdsmiljonen skett bl.a. till Föreningen 
Gula kvarn samt till drivmedelsmacken i Nävekvarns Båtklubb regi. 
Berit berättade också att länets första servicepunkt bildades i affären i Nävekvarn 2014. 
”Servicepunkt” är en funktion för viss service till kommunborna såsom dagligvaror, 
postservice, apoteksservice, paketservice mm. 
Hon berättade också att en besöksnäringsplan för Nävekvarn är på G men är fördröjd p.g.a. 
Coronapandemin. 
Det är mycket positivt på G på Tunabergshalvön där servicenivån är hög enligt Berit. 
Berit tackades med applåd och en Nävekvarnskalender där nästa tidpunkt för 
samhällsinformation i Nävekvarn kan läggas in. 
 
Maria Ljungblom 
Maria informerade om att Översiktsplan 2040 är inne i en ”granskningsfas” där alla  
kommunbor har möjlighet att lämna synpunkter fram till 20 sept. Hon konstaterade att 
mycket information har kommit in från Nävekvarn och Tunabergshalvön. Bl.a. studerar nu 
kommunen tillsammans med Trafikverket hur utfarten från Nävekvarnsvägen (lv511) till 
Oxelösundsvägen (Rv53) ska kunna ske trafiksäkert. 
Likaså studeras i översiktsplanen om Nävekvarn kan göras till en ”Bebyggelsenod” liksom en 
”Besöksnäringsnod”. Likaså undersöks om s.k. ”fritidshusområden” som tex Skeppsvik kan 
göras till ”åretrundboendeområden” för att öka flexibiliteten likaså skapa en hållbar 
utveckling i området. 
Det finns i översiktsplanen vissa utredningsområden. Ett sådant är på norra sidan om 
Utterviksvägen fram till Skeppsviksvägen. Kan bostäder byggas där är frågan. 
Vad avse Buskhyttan så nämndes sågverksområdet där utvecklingen till bostäder stått stilla 
sedan detaljplanen fastställdes. 
Detaljplanen i Pryssgården i Nävekvarn är överklagad till Mark- och Miljödomstolen som 
meddelar att den detaljplanen ej godkänns av ”livsmedelsstrategiska” skäl. D.v.s. 
bostadsbyggande på jordbruksmark motsv. är ej möjligt! 
På förfrågan om Hästhagen eller andra lämpliga områden i Nävekvarn kan göras om till 
kommunala tomter till försäljning meddelade Maria att hon kände till ärendet och skulle titta 
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närmare på möjligheten. Några kommunala tomter till försäljning finns nämligen inte på 
Tunabergshalvön. 
Maria tackades med applåd och en Nävekvarnskalender där nästa tidpunkt för 
samhällsinformation i Nävekvarn kan läggas in. 
 
Jenny Nilsson 
Jenny informerade på ett förtjänstfullt sätt om Nävekvarns Räddningsvärn verksamhet. Det är 
en omfattande verksamhet med många utryckningar för att bl.a. hjälpa ambulanssjukvården 
innan ambulanspersonal är på plats. För att kunna göra rätt insatser måste personalen övas 
med jämna mellanrum. Just idag över de flesta på Björshult. Det finns alltid en person i 
beredskap i Nävekvarn. Räddningsvärnet har även en hjärtstartare för att snabbt kunna hjälpa 
till vid svåra sjukdomsfall.  
Kommundirektören framförde att han hade fått info från Nyköpings räddningschef att 
Nävekvarns Räddningsvärn är en viktig resurs i sydligaste delen av Nyköpings kommun och 
utför sitt arbete på ett föredömligt sätt. 
Jenny tackades med applåd och en Nävekvarnskalender där nästa tidpunkt för 
samhällsinformation i Nävekvarn kan läggas in. 
 
Affären 
Liz Brådhe informerade genom Lars Waern att affären fortfarande är i en utvecklingsfas.  
1 Oktober tog vi över den gamla Coop butiken och vår förhoppning var att vi skulle kunna 
öppna till jul, men det blev inte riktigt som vi tänkt oss. Det var väldigt mycket skador i 
butiken, och även leveransförseningar av nya kylar och frysar gjorde att det drog ut på tiden. 
Vi tog då beslutet att öppna en liten del ”förbutiken” med ombudstjänster, konditoridisk med 
vårt hembakade bröd m.m . Vilket vi tror blev uppskattat. 
Renoveringen fortsatte under hela vintern och varje vecka hände det något som gjorde att vi 
backade i tidsplaneringen, allt från trasig el, vattenskador och leveransförseningar, men i 
mars-april började vi se ljuset i tunneln. 
Öppningsdatum blev 26 april.  
ÄNTLIGEN sa vi, och säkert många med oss som tröttnat på att åka 5 mil för att handla. 
Sommaren har gått och vi har haft fullt upp i både butiken och restaurangen. 
Nu fortsätter arbetet med att utveckla butiken med fler tjänster, såsom hemkörning, catering, 
tårtbeställningar, café, ATG och delikatessdisken (som tyvärr blivit försenad på grund av dålig 
ventilation och problem med värmen under sommaren). 
Vi kommer också börja bygget med en pantstation som kommer ligga utanför butiken. 
Nu går vi in i en lågsäsong och vi behöver fortfarande Er hjälp med vad ni vill ska finnas för att 
butiken ska utvecklas. Lämna gärna Era önskemål till oss eller vår personal. Både ris o ros är 
bra för utvecklingen av butiken. 
Till sist vill vi tacka Er alla som stöttar oss i både med och motgång och för Ert tålamod under 
hela byggtiden. 
Hoppas vi ses snart,                   Jonna, Jill, Liz m. personal 
 
Vid pennan 
Lars Waern 


