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Kort sammanfattning av information om utvecklingen i Nävekvarn 
FUNQ genomförde på lördagen 16 sept en allmän informationsdag om utvecklingen i 
Nävekvarn med omnejd. 
Ett femtiotal personer hade hörsammat inbjudan till Brukslokalen. Styrelsen i FUNQ 
informerade bland annat om: 

• Utveckling av Nävekvarn i stort  

• Bostadsutvecklingen 

• Masugnsdammen 

• Skolan 

• Infrastruktur, Nävekvarns Vägförening 
Paus med fika 

• Företagsinfo, Besöksnäringen 

• Räddningsvärnet 

• Nya idéer? 

• Avslutning 
 
Befolkningsutveckling: 1835 åretruntboende på Tunabergshalvön den 30 juni 2017. Tyvärr 
en minskning! I Nävekvarns samhälle 781. En ökning med 3 personer sedan årsskiftet! 
Om bostadsutveckling: Plan- och Naturchefen inom Kommunen, Maria Ljungblom 
informerade. Pågående bostadsprojekt på Tunabergshalvön är Buskhyttan 2:1, Ytterbostugan, 
Yngevallshyttan 1:41 och Nävekvarn 3:5 där Buskhyttan 2:1 kommit längst. Planen är där att 
ca 100 lägenheter ska byggas inledningsvis. 
FUNQ håller fortlöpande kontakten med såväl planerarna inom kommunen som företagen. 
Om Masugnsdammen: Projektledaren inom Kommunen, Maurizio Dibennardo Galluzzo, 
redovisade för hela projekt Masugnsdammen som nu i det närmaste är avslutat. Bra utfört! I 
detta projekt ingår INTE ombyggnad av bron på Industrivägen! 
Om skolan: Ny organisation.  Rektor för skolorna i Nävekvarn, Buskhyttan, Herrhagen och 
Långsätter är Anders Tholerud. Förstelärare finns på resp skola. I Nävekvarn skola är det ca 
70 elever från förskoleklass till åk 6. I skolan i Buskhyttan F – 3 går ca 40 elever. 
Förskolan Bråviken i Nävekvarn har 32 barn inskrivna och i Buskhyttan går 17 barn i 
förskolan. I Buskhyttan finns även privat förskola som har 15 barn. Både skolor och förskolor 
har kapacitet för flera barn! 
Om vägar och trafiksäkerhet: Vägarna på Tunabergshalvön behöver fräschas upp. Möte har 
genomförts med Trafikverket om de allmänna vägarna på Tunabergshalvön. Pengar saknas! 
Information gavs av Vägföreningen om att trafiksäkerheten måste förbättras främst förbi 
skolan. Bron över Nävån vid Coop har varit avstängd i 14 år för reparation och trafiken har 
under den tiden hänvisats förbi skolan! Detta måste kommunen snarast ta tag i på ett 
ansvarsfullt sätt! 
Räddningsvärnet är en viktig funktion på Tunabergshalvön.  
Sammantaget kunde konstateras att Nävekvarn med omnejd utvecklas på ett balanserat 
sätt.  
Flera bra idéer och förslag lämnades i idélådan! 
Mer info kommer att finnas på www.navekvarn.se 
”Hellre framåt än historia, bättre tillsammans än var och en för sig.” 
För FUNQ styrelse / Lars Waern 


