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Utveckling TUNABERGSHALVÖN efter enkätsvaren. 

20140918/LW 

Utveckling inom LDL (Lokalt Driven Landsbygd) 

 

20140916 
FUNQ genomförde ett öppet möte i Brukslokalen i Nävekvarn i LDL 

(Lokalt Driven Landsbygd) regi. Ett 35-tal personer hade samlats.  

En tillbakablick visade att mycket av det som framförts i enkätsvaren 

behandlats. Dock har målen inte nåtts ännu. 

Inledningsvis informerade två tjejer från Nävekvarn, Siri Voghera och 

Therese Sandberg , om den film de just nu producerat som ett projekt, 

”Expedition Yolam”, om Guatemala. 

Rapport om: 

Boende angående Tunaberggårdens utveckling samt nybyggnation vid 

Gula Kvarn av enplansvillor typ Seniorvillan. Gunnel Linnertz 

informerade om att Tunaberggården byggs om så att 8 nya 

tvårumslägenheter byggs i stället för den del i mitten som under några 

år användes som pizzeria. Nyköpingshem bygger. 

Företaget Seniorvillan (LB-hus) avser bygga 8 – 10 enplansvillor, 

senioranpassade, öster om Gula Kvarn. Förhandlingar pågår med 

kommunen av fastighetsägaren (Willy Dedgun med flera) som även 

äger fastigheten där Coop Nära är hyresgäst. Även den byggnaden 

avses fräschas upp. 

Turism & Fritid där Sandra Svensson informerade om Nävekvarns 

turistguide vilken rönt ett mycket positivt mottagande. De flesta av de 

5000 tryckta exemplaren har delats ut främst av Turistbyrån i hamnen 

som haft ca 4000 besökare. Idén är att en motsvarande information ska 

göras till nästa år med arbetsnamnet Nävekvarnsguiden. Kurt Rindstål 

informerade om att antalet gästbåtar i hamnen ökat kraftigt till 

omkring 850! Hamnområdet inklusive campingen håller på att 

upprustas och logistiken (P-platser mm) görs mera ändamålsenlig. 

Utveckling Företagande där Olle Lindberg informerade om att han 

varit på seminarium i Norrköping om bland annat Ostlänken vilken 

kan visa sig ge ett stort antal arbetstillfällen i vårt område kanske även 

i Nävekvarn. Marinan utvecklas liksom verksamheten i hamnen. 



2014-09-18 Sida 2 av 4 

Utveckling Infrastruktur där Olle Lindberg berättade om det 

samarbete som sker med Kollektivtrafikmyndigheten i syfte att skapa 

användarvänlig kollektivtrafik till/från Nävekvarn. Fortsätter under 

hösten. 

Lars Waern informerade om att byalag måste skapas för att åtnjuta de 

nya ekonomiska satsningarna för bredbandsutbyggnad med fiberoptik. 

Han informerade också om den konferens som kommer att 

genomföras i Nyköping om mobiltäckningen. Hur ska vi få bättre 

mobiltäckning på Tunabergshalvön? 

Utveckling Skola och Omsorg där Olle Lindberg informerade om att 

tillagning av skolmaten kan ske på ett bättre sätt för Tunabergshalvön. 

Ingemar Lind informerade om turerna kring etablering av ett GYM i 

Nävekvarn. Lokaler finns gripbara i Tunabergsgården då huset byggts 

om. Ansökan om ekonomiskt bidrag från Landsbygdsmiljonen har 

sökts för GYMUTRUSTNING men ännu inte beviljats eftersom 

lokalen inte är klar!! Kanske kan tillfällig lokal ordnas till dess att 

Tunabergsgården är klar. 

Jacqueline Hellsten och Berit Christoffersson informerade om vilka 

bidrag som kan sökas. Bland annat från Landsbygdsmiljonen som är 

avsedd för sådana verksamheter/ändamål som diskuterats under 

kvällen. 

Visioner diskuterades. 

Arbetsgrupperna kommer att kallas under hösten så att utvecklingen 

på Tunabergshalvön inte stannar av trots att projektet Lokalt Driven 

Landsbygd avslutas vid årsskiftet. 

 

Om någon som nu inte är med i någon arbetsgrupp vill delta så 

kontakta Olle Lindberg, 070-751 51 14 

 

 

Historik 

Arbetsgruppen som tagit fram enkäten och sammanställt enkätsvaren 

har även gjort en analys av enkätsvaren.  

18 mars redovisades enkätsvaren för allmänheten. 

3 april samlades de som anmält intresse för att medverka i det 

fortsatta arbetet. 18 personer hade hörsammat kallelsen. Enkätgruppen 

hade sammanfattat enkätsvaren i stort sett i fem grupper:  
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 Turism & Fritidsverksamhet 

 Infrastruktur 

 Boende 

 Företagande 

 Skola & Omsorg 

Vissa verksamheter är viktiga att starta/genomföra omgående. Andra 

verksamheter tar lång tid att genomföra. 

10 april genomfördes fördjupning inom grupperna och förslag på 

omedelbara åtgärder. Servicepunkt Nävekvarn diskuterades! 

Skrivelser till myndigheter tas fram för att kalla till möten om tex 

”Bredband Tunabergshalvön”, ”Vägunderhåll Tunabergshalvön”. 

Turismpaket diskuterades. Nybyggnation diskuterades. 

23 april Ag Infrastruktur sammanträder 

24 april Skrivelser till myndigheter och företag inom Infrastruktur för 

att besluta om möten för utveckling av Tunabergshalvön inom 

respektives ansvarsområden. 

25 april Kommunstyrelsens ordförande samt kommunalrådet för 

landsbygden inom Nyköpings kommun informerades om 

Enkätrapporten för Tunabergshalvön samt vissa andra 

utvecklingsarbeten som pågår. 

7 maj uppsummering av genomförda aktiviteter och förslag på nya. 

3 juni uppsummering av genomförda aktiviteter för att utveckla 

Tunabergshalvön. 11 personer deltog i mötet i SwedPortMarina 

lokaler. 

Turism / Fritidsaktiviteter: Idéutkastet som presenterades förra 

gången tar sikte på 2015. Turistbroschyren är klar för distribution! Bra 

Sandra! 

Gym: Lokaler på gång. Ny ansökan av bidrag för att köpa in 

gymutrustning genom Idrottsföreningens försorg. 

Minigolf: Ny ansökan genom Vägföreningens försorg. 

Fontän till Bruksdammen: Ny ansökan genom Vägföreningens 

försorg. 

Övrigt: Projekt Laxfisketrappa första etappen uppstartat. 

Infrastruktur: Brev utsänt till ett stort antal myndigheter om ett 

möte. 



2014-09-18 Sida 4 av 4 

Kollektivtrafikmyndigheten: Möte om kollektivtrafiken genomfört 

den 26 maj av Olle Lindberg, Urban Franzén och Stig Isaksson. 

Mycket positivt! Nytt möte under september inför planeringen för ny 

busstidtabell! 

Länsstyrelsen: Möte genomfört den 9 maj vad avser bredband med 

fiberoptik samt mobiltäckningen på Tunabergshalvön. Mycket positivt 

möte. Byalag eller motsvarande måste bildas för att 

fastighetsägarna ska kunna få bredband med fiberkabel 

framdragen!! Länsstyrelsen genomför på Regeringens uppdrag ett 

möte den 16 oktober angående mobiltäckningen. Lars Waern är 

inbjuden för att belysa förhållandena på Tunabergshalvön! 

Servicepunkt: Landshövdingen invigde, på förslag från FUNQ och 

Kommunbygderådet, den 30 maj Nyköpings första Servicepunkt i 

affären Nävekvarn! Succé! 

Boende: Planer för nybyggnad i Buskhyttan fortsätter. Undersökning 

för industrimark i Nävekvarn fortsätter. Byggföretag presenterade 

under invigningen av Servicepunkt i Nävekvarn nya planer för 

bostadsbyggande på privat mark mellan Gula kvarn och 

Återvinningsstationen längs Utterviksvägen. Nybyggnation av 

hyresbostäder genom Nyköpingshem försorg på gång i Nävekvarn. 

Företagande: Utveckling pågår i mindre skala. 

Skola och omsorg: Intet nytt. 

Övrigt: Hamncaféet öppnar i ny regi 6 juni. Stormöte planeras första 

veckan i september för att samla in nya idéer för utveckling av 

Tunabergshalvön. 


