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    Kommunbygderådet i Nyköping 
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FUNQ underlag för Nyköpings Kommun serviceplan 
Bakgrund 
Kommunbygderådet har begärt in underlag för Kommunens serviceplan 2019 - 2022 från 12 
landsbygdsorter, bland annat från Nävekvarn. Föreningen Utveckling Nävekvarn, FUNQ har 
tagit på sig ansvaret för att inhämta sådant underlag från invånarna i Nävekvarn, Skeppsvik, 
Sjöskogen och Uttervik. I dessa orter bor 1075 invånare året runt (2018-12-31). FUNQ kan 
konstatera att det finns ett stort intresse och engagemang från invånarna när det gäller 
landsbygdens utveckling. 
 

FUNQ har inhämtat synpunkter bl.a. genom: 
- En digital enkät under drygt två veckor. (268 enkätsvar) 
- Frågeformulär vid lokala affären i Nävekvarn under ca en månad. (14 svar) 
- E-mail till FUNQs 132 medlemmar, övriga föreningars medlemmar samt till 

samfälligheternas medlemmar. (11 personer) 
- Allmänt informationsmöte 9 mars 2019 om Nävekvarns utveckling, där ett 50-tal 

personer deltog. 
 

Synpunkterna som kommit in har sammanställts av en arbetsgrupp inom FUNQ. Föreningens 
styrelse har därefter beslutat om bifogat underlag från Nävekvarn vid styrelsemöte 21 mars 
2019. 
  
Synpunkter 
FUNQ anser att varje landsbygdstätort med omgivning är unik! 
FUNQ är därför tveksam till den sammanställning som avses göras i tabellen som kallas 
”Servicefunktioner i perspektiv och Målbild.” på sid 20 – 21. Risken bedöms som uppenbar att 
den statistiska jämförelseaspekten kan bli större än nyttan för respektive landsbygdsdel. 
 

FUNQ vill även påminna om den skrivelse som sändes in till Kommunen 15 oktober 2018 med 
förslag att en fördjupad översiktsplan bör göras snarast för hela Tunabergshalvön i syfte att 
utveckla den sydligaste delen av kommunen på ett balanserat sätt. Detta då vi ser ett stort 
värde i att Tunabergshalvön behandlas som en gemensam landsbygdsdel inom Nyköpings 
kommun. 
 

FUNQ är beredd att medverka även fortsättningsvis i arbetet med både översiktsplanen och 
serviceplanen i syfte att möjliggöra utveckling av Tunabergshalvön som är Nyköpings kommun 
och Sörmlands sydligaste del. 
 

Med vänliga hälsningar 
För FUNQ styrelse 

Lars Waern 

Lars Waern 
Ordf. Föreningen Utveckling Nävekvarn 


