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Nävekvarnsguiden 2021
ges ut av FUNQ (Föreningen
Utveckling Nävekvarn).
Produktion:
Ewa Wennström och Udo Ulrich
Tryck:
Österbergs Tryckeri
Annonsbokning:
navekvarnsguiden@navekvarn.se

Hasse

FÖRENINGEN UTVECKLING
NÄVEKVARN, FUNQ

FUNQ:s syfte och uppgift är att i samverkan
med föreningar och andra aktörer medverka i
utvecklingen av Nävekvarn, bl. a. genom att vara
huvudman för EU-projekt. FUNQ arbetar på ideell
grund och är partipolitiskt obunden.
Exempel på aktuella engagemang är denna
broschyr, Nävekvarns hemsida och Lokalt Driven
Landsbygdsutveckling inom områden som: Turism
och Fritidsverksamhet – Infrastruktur – Boende
och Företagande samt Skola och omsorg.
Mer info på www.navekvarn.se.
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Pontus

VI KAN HJÄLPA DIG MED
TRYCK OCH LAYOUT.

070-191 36 21 • www.osterbergstryckeri.se
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VÄLKOMMEN TILL VACKRA TUNABERGSHALVÖN

NÄVEKVARN – PÄRLAN VID BRÅVIKENS NORRA STRAND!

Här kan du vandra på Sörmlandsleden,
bada, fiska, klättra i kända berg som
Simonberget och Bistaberget och
bara två mil bort väntar äventyr på
Kolmårdens djurpark. Skärgården och
det rofyllda lugnet är magiskt.

Till idylliska Nävekvarn dras
båtfarare, men även de som
paddlar, vandrar, cyklar, åker
mc eller campar. Det fina
läget invid Bråvikens strand
och närheten till Kolmårdens
djurpark gör Nävekvarn till en
omtyckt plats.

BOENDE

Nävekvarn är inte bara en vacker
idyll, utan har också en intressant
brukshistoria med anor från 1623,
då Näfveqvarns Bruk anlades. Här
tillverkades först kanoner men
sedan mer kända produkter som
järnspisar och konstgjutgods i
gjutjärn. På senare tid, fram till
att bruket lades ned 2010, gjöts
komponenter för industriändamål.
Mer om det finns att ta del av på
Bruksmuseet.

Magasinet Gula Kvarn - ett
kulturhistoriskt hus med café och
galleri.

I Nävekvarn finns allt man kan
önska sig för en härlig vistelse och
hit återkommer man gärna och ofta.

Simonberget och Bistaberget –
kända för sina klätterleder.

Den lilla pittoreska 1700-talsgruvbyn
Koppartorp med ”Bullerbykänsla” erbjuder

Längst ut på udden av Tunabergshalvön
ligger den lilla fiskebyn Hummelvik. I
Nävekvarn, Uttervik och Hummelvik kan
man ibland köpa färsk och rökt fisk.
På Tunabergshalvön är det lätt att koppla
av och bara njuta av fridfullheten och det
vackra landskapet.
Text och foto: Ewa Wennström

FAKTA / INFORMATION NÄVEKVARN
AFFÄR

Systrarna Brådhes Livs & Deli
med ombud för ATG, Posten,
Apoteket och Systembolaget.

WELCOME TO NÄVEKVARN,
THE PEARL OF BRÅVIKEN!

Parkbadet, Nävekvarn.
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Fiske i Bråviken utanför
Nävekvarn.

Utsikt från Gullängsberget,
Sörmlandsleden.

Nävekvarns skärgårdscamping
och Marinans Guesthouse inrymt i
gamla brukslokalen.

We look forward to your visit!

BÅT

NQBK Båthamn & Gästhamn

NÖJE, UPPTÄCKA, ÄTA & FIKA

Nävekvarns Folkets Park – en
levande folkpark sedan 1934.

Systrarna Brådhes Café &
Hamnkrog servering både inne och
ute, fullständiga rättigheter.
Svalbergsgården - Hembygdsgård
med café och Bruksmuseum.
Museet med Vasagubbarna (som
tillverkades på beställning av
Vasamuseet).

Historien längs Näveån - en trevlig
promenad med berättelse i bild och
text om livet i Nävekvarn då det var
ett brukssamhälle (ca 1,5 km lång).
Sörmlandsleden - från Nävekvarn
når du ett flertal etapper och rundslingor på den populära vandrings

Nävekvarn and the entire Tunaberg peninsula provide
unsurpassed scenery with high quality of life for
visitors and domestics alike.The archipelago and
nature’s quiet calm are magic. Here you can hike
along Sörmlandsleden, a walking trail that stretches
throughout the region, past beautiful landscape
and lakeshores where you can swim, fish and climb
Simonberget and Bistaberget. Boaters are attracted
to Nävekvarn with it’s picturesque harbour and so are
paddlers, hikers, cyclists, motor cyclists, campers
and nature lovers in general. The perfect location on
the banks of Bråviken and the vicinity to the mideaval
town of Nyköping on the one hand and Kolmården,
Sweden’s largest animal park, on the other, make
Nävekvarn the ideal destination on your next trip to
Sweden.

leden som totalt är 1000 km lång.
Följ S-pilarna. www.sormlandsleden.
se/navekvarn

Swede Port Marina – en av landets
största inomhusförvaringar av
båtar.

MACK

Mack för tankning av båt och bil.

BAD

Parkbadet samt klippbad på Skäret.
Finns även två bad i Skeppsvik.

MER INFORMATION

www.navekvarn.se
www.nykopingsguiden.se

Foto: Ewa Wennström

Flera vackra etapper av Sörmlandsleden,
med hänförande utsiktspunkter och mysiga
badvikar, utgår från Nävekvarn. Här finns
leder till bland annat Nävsjön, Simonberget,
Västra Kovik och Gullängsberget.

både fika och intressant gruvhistoria med
anor från 1300-talet och brytningen av
främst koppar och kobolt.

WILLKOMMEN NACH NÄVEKVARN,
DIE PERLE VON BRÅVIKEN!

Nävekvarn und die gesamte Tunaberghalbinsel
bieten Besuchern und Einheimischen gleichermassen
eine unvergleichlich schöne Gegend mit hoher
Lebensqualität. Der Archipel mit unberührter
Natur und ruhiger Lage ist traumhaft und lädt zum
Wandern ein entlang dem Sörmlandsleden, einem
ausgedehnten Naturpfad, vorbei an entlegenen Seen
und Wäldern. Hier können Sie fischen, baden oder
den Simons- und Bistaberg erklettern. Bootsfahrer
zieht es nach Nävekvarn mit seinem malerischen
Hafen, sowie Paddler, Wanderer, Camper, Rad- und
Motorradfahrer und Naturliebhaber im Allgemeinen.
Die perfekte Lage an Bråviken’s Nordküste und die
Nähe zur mittelalterlichen Stadt Nyköping einerseits
und Kolmården, Schwedens grösstem Tierpark
andererseits, machen Nävekvarn zum idealen Reiseziel
auf Ihrer Reise nach Schweden.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Skärgårdsliv / Archipelago life

Foto: Ewa Wennström

Skärgårdsliv / Archipelago life

SKÄRGÅRDSLIV / ARCHIPELAGO LIFE
HANTVERK I HAMNEN, NÄVEKVARN

NÄVEKVARNS GÄSTHAMN

NÄVEKVARN’S MARINA

ARTS & CRAFTS IN THE HARBOR

I våra klubbhus finner du alla bekvämligheter,
dusch, toaletter, tvättstuga, Wi-Fi och
restaurang/café. Mastkran och slip med
spolplatta för båtar upp till 12 ton. Toatömning
för båttoaletter vid brygga. Livsmedel med
ombud för Systembolag och Apotek, ATG och
Post. Bil kan hyras vid förbeställning.

Our club houses include showers, restrooms,
washhouse, Wi-Fi and a restaurant/café. There
is also a mast crane and a slipway with a washdown pad for boats weighing under twelve
tons. Lavatory drainage is available at the
pier. Car rental can be pre-ordered. Nävekvarn
offers a grocery store which is a post office
agent and which offers services for liquor,
pharmaceuticals, and state-approved gambling.

Foto: Marie Berglund

Välkommen till Hantverksförsäljningen
i hamnen! Trä, textil, konst, keramik,
smycken och mycket mera av ortens
hantverkare. Öppet 3/7 – 15/8 kl. 13.00 –
18.00 alla dagar. Välkommen!

Welcome to the Arts & Crafts store in the
harbor! Woodwork, textiles, art, pottery,
jewellery, etc., by local artisans. Welcome
to the Arts & Crafts stall in the harbor.
Open july 3 – august 15, 1 pm – 6 pm all
days.

UPPLEV NÄVEKVARNS 1600-TAL

Historiska utställningar: Berg och Järn / foto
utställning. Vasagubbar i arbete / naturlig storlek.
Vallonutställning / faktautställning. Fri entré! Nävekvarns Båtklubb hälsar Er välkomna!

EXPERIENCE NÄVEKVARN IN THE 1600S

Historical exhibitions: Rock and Iron / photo exhibition
Vass Men at work / natural size. Walloones in Sweden
/ fact exhibition. Free admition! – The Boat Club of
Nävekvarn welcomes you!
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Välkomna till Nyköpings Solsida! Här finns en
underbart vacker skärgårdsmiljö. Vi erbjuder
en enkel insegling till en skyddad hamn. Det
finns 30 + gästbåtsplatser. Diesel och bensin
till landpriser! Den diesel vi tillhandahåller är
utan tillsatser.

Har du ingen båt? Kom och strosa på bryggorna
och känn på båtlivet! Välkommen att grilla vid
våra grillplatser!
Avstånd:
Kolmårdens Djurpark 20 km.
Stockholm Skavsta Flygplats 30 km.
Hamnkapten Tommy svarar på dina frågor:
+46 (0)70-571 79 61, info@nqbk.se

Welcome to the sunny side of Nyköping - the
gorgeous Nävekvarn archipelago that offers an
easy approach into a sheltered harbour with
more than thirty guest berths. There is fuel
available at market price, and our diesel is free
from additives.

Even without a boat, guests are welcome
to visit the pier and experience the boating
atmosphere. There are also a number of campfire sites.
Surroundings:
Kolmården Wildlife Park: 20 kilometers
Stockholm Skavsta Airport: 30 kilometers
Harbour captain Tommy will answer your
questions: +46 (0)70-571 79 61, info@nqbk.se
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QSTAR BILISTEN PUMP

På Qstar i Nävekvarn tankar du enkelt
både bil och båt. Vi finns främst på
landsbygden och på mindre orter, som
exempelvis i vackra Nävekvarn, men ni
kan också hitta oss i en del större städer
och utmed riksvägar. Perfekt för den som
vill upptäcka nya vackra pärlor i sommarSverige! Betala med bankkort eller med
våra egna bekväma tankkort.
Stationer i närområdet:
Qstar Oxelösund
Qstar Nävekvarn (även båtmack)
Qstar Jönåker
Qstar Krokek
Bilisten Krokek
Qstar Björnö Marin (endast båtmack)
Qstar Östra Husby
Qstar Bottna
Qstar Gryts varv (även båtmack)
www.qstar.se
Kundservice: 011-28 00 00

Skärgårdsliv / Archipelago life

QSTAR BOAT & CAR PUMP

At Qstar in Nävekvarn you can fill up both
your car and boat. Our stations are often
situated in the countryside and in small
beautiful villages such as Nävekvarn. You
can also find us in some bigger cities and
along the main roads. Perfect for you if
you want to discover new beautiful places
during the summer in Sweden! Pay with
debit or credit card or our own Qstar
fuelcard.

SWEDE PORT MARINA

Är du en av dem som under vintern
drömmer om kust och vågskvalp?
Nävekvarn är en fantastisk utgångspunkt
för dig som älskar båtliv. Härifrån
kommer du snabbt ut på öppet hav med
en fantastisk horisont. I de närliggande
skärgårdarna kan du ofta hitta en vik
där du får vara helt för dig själv. Från
Nävekvarn har du drygt en timmas bilfärd
till Stockholm och trettio minuter till
Skavsta.
När sommaren övergår i höst tar vi hand
om din båt. Vi omvandlar Nävekvarns
Bruks gamla lokaler till att bli ett av
landets största marina center.

SWEDE PORT MARINA

Nävekvarn is an amazing starting point for
a journey by boat. Swede Port Marina is
now developing one of Sweden’s largest
boat storages in heated and cold halls,
complete with a marine workshop. Lifting
boats up to 23 000 kg. Skavsta Airport is
only half an hour away by car.
Welcome to Swede Port Marina and
Marinan’s Guesthouse!
+46 70 99 99 740
www.swedeportmarina.se
info@swedeportmarina.se
Nävekvarns bruk, 611 76 Nävekvarn

Swede Port Marina kan erbjuda följande:
• Torr- och sjösättning av båtar
upp till 23 ton
• 10 000 m2 inomhusförvaring
• Kall- och varmhallar
• Fullserviceverkstad
• Boende på Marinans Guesthouse
Välkommen!
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Nöje, äta & bo / Entertainment, eat & stay
Foto: Marie Berglund

NÖJE, ÄTA & BO /
ENTERTAINMENT, EAT & STAY
SVALBERGSGÅRDEN

Hembygdsgård i Nävekvarn från
1700-talet med hantverksförsäljning, café
med fruktpajer och hembakat kaffebröd
samt Bruksmuseum. I Bruksmuséet kan
du se gjutgods producerat på Näfveqvarns
Bruk under åren 1850-1950 samt objekt
från brukets konstindustriepok 1917-1950.
Guidade visningar tel. 070-573 47 78.

SVALBERGSGÅRDEN

Local community centre in Nävekvarn,
dating back to the 18th century. The
community centre holds arts & crafts for
sale, a café with pies and home baked
cakes, and an ironworks Museum. In the
Ironworks Museum you can see castiron
artefacts manufactured at Näfveqvarns
Bruk between 1850 and 1950 as well as
objects from the ironworks´ art industry
period between 1917 and 1950.
Guided tours 070-573 47 78.
Welcome!
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NÄVEKVARNS SKÄRGÅRDSCAMPING & MARINANS
GUESTHOUSE

Älskar du också vågskvalp, solvarma
klippor och svensk sommar? Välkommen
till Nävekvarn, den lilla pärlan vid
Bråvikens norra strand.

RUM • SJÖSTUGOR
CAMPINGPLATSER
STÄLLPLATSER
NYHET FÖR 2021:
CYKEL- OCH VANDRINGSPAKET

070-30 40 993
www.navekvarnsskargardscamping.se www.marinansguesthouse.se
info@navekvarnsskargardscamping.se info@marinansguesthouse.se

Du väljer själv om du vill campa, bo i
sjöstuga eller checka in i ett av våra
rum med bekväma sängar och frukost.
På vårt Bed & Breakfast finns stort kök
för självhushåll och generösa ytor för
umgänge.
Under högsäsong är campingens reception
öppen dagligen. Hos oss kan du hyra
cykel, eller varför inte testa SUP? Kiosken
erbjuder glass, godis, kaffe, souvenirer och
iskalla smoothies.
Vi tipsar gärna om aktiviteter i och
omkring Nävekvarn. Mer information om
våra cykel- och vandringspaket hittar ni på
vår hemsida.
Varmt välkommen önskar Sandra med
personal

NÄVEKVARN’S ARCHIPELAGO
CAMPGROUND & THE
MARINA’S GUESTHOUSE
Do you enjoy the sound of beach waves
while lying on sun-warmed rocks?

Come visit Nävekvarn, the pearl of
Bråviken – and choose between camping,
renting a beach cabin or staying at our
guesthouse in comfortable bedrooms with
breakfast included. In addition, we have
a large kitchen for self catering at your
disposal in our B&B’s public area.
During the summer season our camp
ground’s reception is open daily and you
can rent bicycles or stand-up paddle
boards. At our kiosk you can get ice cream,
ice-cold smoothies, coffee, candy and
souvenirs and we will give you hints on
attractions and activities in the area.
See our home page.

Uppleva / Experience
Foto: Marie Berglund

Nöje, äta & bo / Entertainment, eat & stay

UPPLEVA / EXPERIENCE
NÄVEKVARNS FOLKETS PARK

En av Sveriges äldsta folkparker i mycket
naturskön miljö med utescen, dansbana
under tak, lotteri och mycket mer.
Programverksamhet med varierat
utbud från sista april fram till början av
september. Besök vår hemsida för att se
aktuellt program. Parken kan hyras till
bröllop, fester och andra evenemang.
Välkommen!

PEOPLE’S PARK IN NÄVEKVARN

One of Sweden’s oldest “Peoples’ Parks”
in a beautiful setting with an open air
stage, a dance pavilion, a tombola, etc.
Mixed summer activities from April 30
until the beginning of September. Visit our
web page to view the current program.
The park is available for rent for
weddings, parties, and other events.
+46(0)73-965 66 97 (Bokning/Booking)
+46(0)76-032 80 44 (Information)
www.navekvarnsfolketspark.se
info@navekvarnsfolketspark.se
Parkvägen 1, 611 76 Nävekvarn
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Gula Kvarns Trädgårdscafé

ATELJÉ CHARLOTTA

Ett mysigt trädgårdscafé i idylliska
Nävekvarn. Här kan du äta en god
lunch tillsammans med ett glas vin
i vår trädgård, eller njuta av gott
kaffe och fikabröd inne i den gamla
kvarnen. Gör gärna ett besök på
utställningarna i konstgalleriet

ATELJÉ CHARLOTTA

Öppet: 26 juni - 15 augusti kl 11-17
Smygstart: 6/6, 12/6, 13/6, 19/6, 20/6

Gardinsömnad
Möbeltapetsering
Homestyling

Curtain making
Upholstering
Homestyling

+46 (0)70-752 19 92
Facebook:
Charlottas Magasin

Gula Kvarns Trädgårdscafé

Instagram:
charlottas_magasin

A cosy idyllic café in Nävekvarn.
Welcome here to have lunch or a
glass of wine in our garden.
Have a swedish fika inside the old
mill house. Be sure to make a visit to
the art gallery on the second floor.

www.ateljecharlotta.se
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PRIVAT GUIDADE UTFLYKTER
Med
Med din
din privata
privata guide
guide får
får du
du upptäcka
upptäcka
Sörmlands
pärlor
på
ett
unikt
Sörmlands pärlor på ett unikt sätt.
sätt. Du
Du blir
blir
upphämtad
vid
ditt
boende
och
hela
upphämtad vid ditt boende och hela dagen
dagen
skräddarsys
skräddarsys efter
efter dina
dina önskemål
önskemål som
som en
en
individuell
blandning
av
natur
och
individuell blandning av natur och kultur.
kultur.
Vill
Vill du
du hellre
hellre göra
göra en
en vandring
vandring ii Sörmlands
Sörmlands
omväxlande
natur,
så
omväxlande natur, så finns
finns det
det ett
ett stort
stort
utbud
att
välja
mellan.
utbud att välja mellan.

PRIVATELY GUIDED TRIPS

With your
your private
private guide,
guide, you
you get
get to
to discover
discover
With
Sörmland's beauty
beauty in
in a
a unique
unique way.
way. You'll
You'll
Sörmland's
be picked
picked up
up at
at your
your accommodation
accommodation and
and
be
the
the whole
whole day
day will
will be
be created
created after
after your
your
wishes
wishes as
as an
an individual
individual mix
mix of
of nature
nature and
and
culture.
If
you
prefer
to
undertake
culture. If you prefer to undertake a
a hike
hike in
in
the
the beautiful
beautiful nature
nature of
of Sörmland
Sörmland there
there is
is a
a
large
large variety
variety to
to choose
choose from.
from.

Sweden Experience
Experience Tours
Tours
Sweden
+46
+46 (0)76
(0)76 0810511
0810511
info@swedenexperiencetours.com
info@swedenexperiencetours.com
www.swedenexperiencetours.com
www.swedenexperiencetours.com

NÄVSJÖNS SPORTFISKE

Nävsjön ligger ca 5 km väster om Nävekvarn. Här kan du fiska regnbåge med
drag, mask, räka eller fluga. Vi sätter i
fisk (regnbåge) i strl 1-8 kg. Fiske kan ske
både från land och från hyrd båt.
Fiskekortsautomat finns vid stora parkeringen vid sjöns norra ände. Kontanter
och swish till fiskekortet. Välkommen!

NÄVSJÖN ANGLING

Lake Nävsjön is located approximately
5 km west of Nävekvarn, on the border
between Sörmland and Östergötland.
Fish for rainbow trout with lures, worms,
shrimp or flies. The lake is stocked with
fish (rainbow trout) of sizes 1-8 kg. Fishing
is permitted from land and from rented
boats.
Fishing permits can be purchased in the
vending machine by the large car park at
the north side of the lake.
www.navsjon.nu
info@navsjon.nu
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SÖRMLANDSLEDEN

Se ut över Kolmårdens branter, känn
havets dofter och låt dig fascineras av
Tunabergs gruvområden. Sörmlandsleden
tar fram det bästa av naturen och
kulturen. Etapperna 35:1 - 42 innehåller
såväl ordinarie etapper som rundslingor
med start och mål på samma punkt. Som
medlem kan du själv skriva ut detaljerade
etappkartor från vår hemsida.
Välkommen!

SÖRMLANDSLEDEN

Look out over Kolmården’s steep cliffs,
smell the sea, and explore the Tunaberg
mining areas. The hiking trail Sörmlandsleden brings you the finest of nature and
culture. The trails numbered 35:1 – 42
offer you ordinary sections as well as
circular routes with start and finish at
the same point. Members have access to
detailed route maps on our website.
www.sormlandsleden.se, +46 155 35564
kansliet@sormlandsleden.se
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NYGRANS GÅRDSBUTIK

Välkommen till Nygrans gårdsbutik! Här
hittar du bland annat sylt, salt, ägg, glass
samt bär och grönsaker i säsong. Öppet
varje dag juni-aug. Helgöppet vår och
höst. Hälsningar Christel (Nygrans natur
permakultur) och Jenny (Jenny odlar).

NYGRAN’S COURTYARD

KOPPARTORP GRUVMUSEUM &
TUNABERGS HEMBYGDSGÅRD

Sommarcafé med våfflor, hantverkförsäljning
och loppis. Öppet 5/7 till 15/8 kl 12.00 - 17.00.
För mer info: www.hembygd.se/tunaberg
Centrum för Sörmlands största medeltida
bergslag med brytning främst av koppar- och
koboltmalm. Gruvmuseum, gruvschakt och en
helt unik gruvby från 1700-talet. För guidade
visningar av gruvmuséet kontakta Per-Anders
Eriksson Tel. 0703-25 20 14
smedgarden1920@telia.com

KOPPARTORP GRUVMUSEUM &
TUNABERG’S HEMBYGDSGÅRD

Café serving waffles. Arts, crafts as well as flea
market. Open between june 5 – august 15 from
12 am to 5 pm. Centre for the largest medieval
mining district in Sörmland, dominated
by copper and cobalt ore. Visit the mining
museum, mine shafts and the unique mining
village from the 18th century.
www.hembygd.se/tunaberg

TUNABERGS FÖRSAMLING

Under 1300-talet fanns det gruvor
vid Koppartorp och förmodligen ett
brukskapell. Den rödmålade träkyrkan
med väggmålningar och träskulpturer
invigdes 1620. Kyrkan är öppen vardagar
juni-augusti kl. 9-16, lördagar kl. 12-18 och
söndagar i samband med gudstjänst.
Musikkvällar på Hembygdsgården
Onsdagar kl 19.00, 30/6-4/8
Program hittar du på svenskakyrkan.se/
tunaberg
Vi följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer

TUNABERG’S PARISH

Music evenings at the folk museum
Wednesdays, june 30th – august 4th at 7
em.
Program available at svenskakyrkan.se/
tunaberg
We follow ”The Swedish Public Health
Agency’s recommendations.
+46(0)155 20 95 90
www.svenskakyrkan.se/tunaberg
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BRUKSLOKALEN

Brukslokalen är den största lokalen i
Nävekvarn (handikappanpassad) med
scen, filmduk samt projektor i taket,
möjlighet att koppla in dator och musikutrustning. Här får maximalt 120 sittande
personer vistas samtidigt. Här finns
ett modernt kök med utrustning för 70
personer.

Welcome to our farm shop! Here you can get
jam, icecream, salt, eggs, seasonal berries and
vegetables from our garden. Open daily in juneaugust and weekends in spring and autumn.
Christel and Jenny look forward to your visit!

THE VILLAGE LOCAL

Brukslokalen is the largest hall/facility
in Nävekvarn. It can house 120 seated
people and is accessible to people with
disabilities. It has a stage, a movie screen
and a projector in the ceiling. You can
connect computer and music equipment
to the facility’s system. There is a modern
kitchen and kitchenware for 70 people.
+46 (0)73-083 8529 Ingemar Lind
brukslokalennave@gmail.com
Bruksvägen 11, 611 76 Nävekvarn

STORMBÄCKENS FRUKT & GRÖNT

Daglig försäljning av blommor, bär, frukt
och grönsaker på torget i Nävekvarn. Vi
utför alla sorters binderier för glädje och
sorg.
Välkomna!
Tel: 076 114 91 44

STRÖMBÄCKENS´ FRUITS & VEGETABLES
Daily sales of flowers, berries, fruits and
vegetables on the square in Nävekvarn. We
arrange all kinds of binderies. Welcome!
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Hantverk & service / Crafts & service

Hantverk & service / Crafts & service
Foto: Ewa Wennström

HANTVERK & SERVICE / CRAFTS & SERVICE

Vi är ett måleriföretag med inriktning
på måleri invändigt och utvändigt,
tapetseringar och fönsterrenoveringar.
Vi har även glasmästare och
lack under samma tak:
Mästarglas i Nyköping AB och BK-lack AB
Gustaf Arogén, 073-365 51 77
gustaf@nykopingsmaleri.se
Rickard Thorell, 073-340 69 53
rickard@nykopingsmaleri.se
www.nykopingsmaleri.se
Oscarsbergsvägen 2, 611 39 Nyköping

Daniel Arogén
070-651 38 57

Koppartorp Kabbeläng 1, 611 95 Nyköping
Vi utför alla typer av nybyggnation och
renoveringar med huvudinriktning på
lösvirkesproduktioner. Genomför även
markarbeten, takomläggningar, höga tunga lyft,
badrum, kök, lösvirkeshus och utbyggnader.
Vi använder material av högsta kvalitet och ur
miljöaspekt bästa alternativet för ett hållbart,
energi- och kostnadseffektivt byggande över tid.
Låt oss förverkliga dina byggdrömmar!
E-post: tunabergsbygg@gmail.com
Facebook: Tunabergs Bygg AB

076-401 51 52
Vi utför olika typer av elinstallationer
i både befintliga fastigheter och
vid nyproduktion. Med ett löpande
serviceunderhåll motverkas avbrott och
driftstopp, vilket ger en tryggare tillvaro.
Vi hjälper även till med energi
optimering som sänker kostnaderna
och är snällt mot miljön.
Välkommen att höra av dig till oss!
Jens Öhman

Vi välkomnar Martin Olofsson som delägare i familjeföretaget
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Vi utför alla typer av VVS-jobb!
Magnus Ottenås
Tel: 070-664 06 02
E-post: ottenas@live.se
Ottenås VVS AB
Tunaberg Hasselbacken 1
611 95 Nyköping

E-post: tunabergselektriska@gmail.com
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Kreativt snickeri

Produktionsbolaget K AB

Inredning

Tel. 070-695 02 13

Karl-Johan Pettersson

Reparationer • Service • Badrum • Nyinstallationer
Bergvärme • Luft/vatten • Värmesystem

Djupviks Gård, Kolmården
kj@khe.se
0706 52 31 28
www.khe.se

Jimmy Pettersson • tunabergsvvsab@gmail.com

Tommy Rastman
info@rastmans-bygg.se
0735 95 80 41
www.rastmans-bygg.se

Buskhyttans Bil & Maskin HB
mail@bbmhb.se • 0155-510 09
mekonomen.se
Buskhyttan, 611 95 Nyköping

Hantverk & service / Crafts & service

NÄFVEKVARNS
SLAB & WOOD SHOP

I maj öppnar vi Näfvekvarns slab & Wood
shop i en av Näfvekvarns Bruks gamla lokaler.
Lokalen ligger mitt emot Systrarna Brådes
affär på Industrivägen i Nävekvarn.
Vi kommer att sälja möbeltorrt snickerivirke
av många olika träslag. Och under sommar
månaderna även keramik gjord av Anna Tengby
och makramé gjord av Lena Thunberg.
ÖPPETTIDER
Juni: Ti-To + Lö-Sö jämna veckor öppet för
tidsbokning. Se kontakt.
Juli-augusti: Ons-Sö 10.00-17.00.
KONTAKT
Krister Thunberg, 070-781 80 46
Krister2013@outlook.com
Instagram: navekvarnslab
Facebook: Näfvekvarns slab & Wood shop

Hantverk & service / Crafts & service

NÄFVEKVARNS
SLAB & WOOD SHOP

In may 2021 we shall open ”Näfvekvarns
Slab & Wood shop” in the old ”Näfvekvarn’s
Bruk”- right across from the grocery store.
You may obtain furniture dry carpentry
works from various kinds of wood besides
ceramics and macramé made by
Anna Tengby and Lena Thunberg.
Visits by appointment through
Krister and Lena (070-781 80 46).
We look forward to your visit.

THUNBERG ALLSERVICE

THUNBERG SERVICES

Flyttstäd
Hemstäd
Lokalvård
Sanering
Trädgårdshjälp

Moving cleaning
Home cleaning
Office cleaning
Sanitation
Garden help

Vi hjälper er också med elproblem och
mindre byggprojekt! Du kanske vill elsäkra
ditt hem? Fråga oss!

We will also help you with electric
maintenance and minor construction
projects. You may prefer safe home
electricity? Ask us!

Kundgaranti och skinande rent!!

Mera info www.thunbergallservice.se
Kontakt El & Bygg 073-979 46 89
Städ & lokalvård 070-251 85 22

Customer Service ”clean and shiny”

For more information please visit
www.thunbergallservice.se or call us at
073-979 46 89 for electric/construction
services and 070-251 85 22 for cleaning/
garden work

Varmt välkomna // Krister & Lena
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Öppet alla dagar 10-18.
Hela sommaren.

Från Stockholm
E4
Avfart 132
Följ skyltning
mot Oxelösund

Läs mer om Boda Borg
och boka on-line på
www.bodaborg.se/
locations/oxeloesund

Nyköping

Från
Norrköping
53

Bara 10 minuter
från E4 och
Nyköping

Boda Borg
Thorsgatan 10
Oxelösund

Adressen är
Thorsgatan 10
Oxelösund.
0155-30808

På Boda Borg Oxelösund får alla, både barn och vuxna en
fantastiskt rolig dag. Bilda lag om tre till fem personer i varje
lag, är ni flera bildar ni bara flera lag. Testa alla våra 24 Quests.
Tänk, kämpa och skratta er igenom våra klurigheter och fysiska
utmaningar. Samarbete inom laget och uthållighet ökar chansen
att lyckas bra.
Köp entrébiljetten ”Questar max 5 timmar” för 220 kr då kan ni
vara här i 5 -timmar mellan 10-18, eller välj ”Två timmar” för 160
kr. Vårt café håller öppet hela dagen, gratis kaffe och te.
Tacobuffé serveras 12-14 och kostar 95 kr för alla över 15 år och
85 kr för de som är yngre.

Köp 2 timmars entré för 160 kr
så får du en 3:e timme på köpet.
Boka ert besök på; www.bodaborg.se/oxelosund
Eller via mail: oxelosund@bodaborg.se
Erbjudandet gäller alla dagar under perioden 14:e juni till 22:a augusti, i mån av plats, och kan inte
kombineras med andra erbjudanden. Ta med kupongen till Boda Borg.

Foto: Ewa Wennström

VÄLKOMMEN ÅTER TILL VACKRA NÄVEKVARN OCH TUNABERGSHALVÖN!
WELCOME BACK TO BEAUTIFUL NÄVEKVARN AND THE TUNABERG PENINSULA!

