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Politikersamtal 2022-08-23 om landsbygden i Nyköpings kommun
Kort övergripande sammanfattning från två timmars effektiva
diskussioner.
Plats: Brukslokalen, Nävekvarn
I tisdags kväll genomförde FUNQ styrelse tillsammans med
Kommunbygderådet Nyköping ett möte ”politikersamtal” för att
belysa utvecklingen på landsbygden i allmänhet och på
Tunabergshalvön i synnerhet.
Politiker som deltog var:
Urban Granström (s), Ahmad Eid (m), Kajsa Andersson (mp), Malin
Karlsson (sd), Martina Hallström (c) Patrik Ivarsson (L), Conny
Jakobsson (v), Lars Lundqvist (kd).
Alldeles utmärkt moderator var Olof Jonmyren, ledarskribent i
Sörmlands Nyheter.
Över 100 personer från hela kommunen fyllde Brukslokalen.
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Tiden går naturligtvis väldigt fort vid sådana här tillfällen men jag
bedömer att målet med mötet är nått:
1. Politikerna har fått informera om sin syn på att utveckla
landsbygden och i synnerhet Tunabergshalvön. Den övergripande
frågan var: ”Hur kan du och ditt parti vara med och utveckla
landsbygden?” De övergripande svaren var ”Det ska vara
attraktivt, tryggt och säkert att bo och leva på landsbygden hela
sitt liv.” Nu gäller det verkligen att leverera och för oss att följa
upp!
2. Vi har förhoppningsvis satt Tunabergshalvön på politikerkartan.
Vi finns ju inte i närheten av att få ta del av de positiva
bonuseffekterna av själva byggandet av tex. Ostlänken. Vi finns
inte heller i närheten av Skavsta och kan dra nytta av utveckling
där. Vi finns inte heller utmed någon genomfartsled som tex
Lv223, Rv53, Rv52 eller andra vägar som går mot andra delar av
Sörmland. Tunabergshalvön ligger lite avsides i dessa avseenden!
Men i andra avseenden i centrum. Besöksnäringen och
friluftslivet blomstrar!
Särskilda politiska inriktningar och aktiva åtgärder behöver göras
OM Tunabergshalvön ska utvecklas och det framgick tydligt
under samtalens gång!
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Konkreta ”utfästelser”: Viss byggnation i Kommunens regi
kommer igång inom landsbygderna förmodligen sent 2023 eller
2024, var den allmänna uppfattningen. 2018 nämndes det att ca
30 hyreslägenheter, där vissa ska fördelas genom kommunens
försorg, skulle planeras att byggas i Nävekvarn. Så blev det inte,
tyvärr. Nu väcks den tanken igen! En viss översyn av
ägardirektiven till Nyköpingshem kan vara aktuell till förmån för
byggnation på landsbygden!
Det behövs bostäder i olika former. Privata, bostadsrätter,
hyresrätter och kooperativt nämndes.
En översyn av administrativa avgifter runt detaljplanearbetet och
bygglovstillstånd nämndes och kan bli aktuell till förmån för
byggnation på landsbygden.
Vad gäller skolorna så uttrycktes det tydligt att skolorna på
landsbygden ska vara kvar. Så även i Nävekvarn och Buskhyttan!
Vissa partiföreträdare pekade också på möjligheten till omvänd
skolbusskörning. Tex. Från centralorten till landsbygdsskola. Är
det så att befolkningen ökar, och därmed flera barn på
landsbygden, så måste även skolorna anpassas därefter var det
allmänna intrycket. Kompetensen hos lärarna
(utbildningskvalitén) eftersträvas vara hög. ”En bra skola med
utbildade lärare och kompetens.” ”Marknadsföra skolan och satsa
på ledningen.” ”Mer lön till de lärare som väljer att arbeta på
landsbygden och kompensering för pendlandet.” var några av
uttrycken.
Sedan togs även möjligheterna för skolbarnen att få flera fria
bussresor upp. Vissa partier förordade 4 fria resor i st.f. 3 ”så att
barnen kan åka hem också”.
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Kollektivtrafiken diskuterades också. Flera turer på
landsbygden var förslaget. Kanske flera möjligheter att avropa
trafik från en viss plats.
Det är viktigt att det finns bra fiberoptik så distansarbete är
möjligt. Ökade möjligheter för företag att etablera sig på
landsbygden är viktigt!
Skärgårdstrafik höll alla med om att det vore trevligt. Inga
konkreta förslag på hur det skulle gå att genomföra.
Hur kan man göra så att fler som äger fastigheter även är
skrivna på den adressen?
Ett svårt problem men de skulle ta med sig frågan.
Slutsatser
Det är attraktivt att bo här men det finns inga lediga tomter.
Vad gör man åt det?
Livsmedelsstrategin är ett hinder för byggnation på
landsbygden om man inte accepterar vissa undantag i
beslutsfattandet.
Det måste frigöras tomter och minska på regeltvånget. Man
måste få till en flyttkedja. Inflyttning är viktigt för att
upprätthålla den höga servicenivån i Nävekvarn och på
Tunabergshalvön.
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Vi hade beslutat att avsluta vid kl 21 så därför hann vi inte
med att ta upp alla frågor. Minglet i kaffepausen var
omfattande så vi uppfattar därför att alla väsentliga frågor är
framförda till beslutsfattarna!
Vi får återkomma med mer info senare. Kanske en uppföljning
om något år för att kontrollera vad som hänt.
Tack alla åhörare, politiker, moderator och FUNQ styrelse!
I all hast och med vänliga hälsningar
Helena
Lars

Helena Larsson
Lars Waern
Sekr. respektive ordf. Föreningen Utveckling Nävekvarn

