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    Samhällsbyggnad 
    61183 Nyköping 
 
   e-mail samhallsbyggnad@nykoping.se 
 
 

Synpunkter efter samrådsperiod angående Översiktsplan 2040 
Ref: SHB 18/38 
 
Föreningen Utveckling Nävekvarn, FUNQ, har ända sedan våren 2018 varit aktiv i att 
medverka i arbetet med Nyköpings kommun översiktsplan 2040. Vi kan konstatera att mycket 
av det vi framfört under åren har tagits emot positivt i syfte att utveckla hela 
Tunabergshalvön! Tack! 
Vi kan dock notera att visst arbete kvarstår för att kunna ge även Tunabergshalvön en 
möjlighet att utvecklas tillsammans med övriga landsbygden i Nyköpings kommun.  
 
Bl.a. : 

• I avsnittet ”Ny bebyggelse i utvecklingsområden och på landsbygden” står det: 
”Utanför centralorten föreslås ny bebyggelse ske längs med starka 
kollektivtrafikstråk…..” Här kan vi konstatera att Tunabergshalvön med Buskhyttan och 
Nävekvarn med omnejd hamnar utanför den inriktningen eftersom det inte finns några 
”starka kollektivtrafikstråk” här såsom Ostlänken, E4, Rv 35, Lv 52, Lv53 mm. FUNQ har 
föreslagit i skrivelse 2018-10-15 att en fördjupad översiktsplan utarbetas för 
Tunabergshalvön som egentligen är en ”blindtarm” i Nyköpings kommun geografi. Vi 
ser detta som väsentligt i ett seriöst utvecklingsarbete. 
 

• Bostadsbyggande. Vi kan konstatera att det för närvarande inte finns en enda 
kommunal tomt till försäljning på Tunabergshalvön, vilket det finns inom vissa andra 
kommundelar. Hästhagen i Nävekvarn kan vara sådana tomter. 
Hyresbostäder för 65+ behövs i Nävekvarn eftersom en ”äldreboom” är på G och 
många äldre har tvåvåningshus som de önskar lämna om det finns attraktiva 
hyresbostäder (motsv) tillgängliga. 
 

• Trafik/vägar. Vi kan konstatera att utfarten från väg 511 (Nävekvarnsvägen) till Rv 35 
(Nyköping – Oxelösund) inte är trafiksäker. Bör åtgärdas snarast tex. genom en 
cirkulationsplats.  
Vägnätet på Tunabergshalvön bör förbättras så att åtminstone kollektivtrafiken 
(bussarna) kan trafikera Nävekvarn – Koppartorp – Buskhyttan – Nyköping för att öka 
möjligheterna att använda kollektivtrafik. 
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Även vägen Nävekvarn – Uttervik – Buskhyttan bör förbättras så att ökad bosättning 
utmed Bråvikens strand kan ske. 
Över kommungränsen mot Norrköping kommun bör väg 511/911 snarast förbättras så 
att mindre bussar kan köra där utan problem i syfte att öka besöksnäringens 
möjligheter över kommungränser. Nävekvarn är utpekad som Besöksnäringsort i 
översiktsplanen och då har denna väg stor betydelse eftersom de båda kommunernas 
största attraktionskraft vad avser besöksnäringen ligger utmed den vägen. 

 

• En satsning på skolan är eftersträvansvärd så att alla betraktar F-6 skolan i Nävekvarn 
som kvalitetshöjande och gynnar vidareutveckling till högre nivåer. 

 

• Äldreboenden i den fantastiska kustnära miljön i både Nävekvarn och Buskhyttan är 
eftersträvansvärt för att avlasta äldreboendet i centralorten. 
 

• Genom att förbättra vägnät, kollektivtrafik samt boende kan det förbättra 
möjligheterna till inflyttning av näringsidkare till Tunabergshalvön som ju ligger nära 
både Norrköping, Nyköping och Oxelösund. 
 

• Cykelväg utmed Bråvikens norra strand från Kvarsebo till Buskhyttan via Nävekvarn, 
Skeppsvik, Sjöskogen och Uttervik är också eftersträvansvärt för att öka möjligheterna 
att utnyttja naturen som komplement till de populära vandringslederna! 
 

• Nyköpings Kommun bör på ett aktivt sätt påverka att Tunabergshalvöns mineraler 
INTE på något sätt utvärderas/undersöks för utländska intressens behov. 
 

• I en modern översiktsplan bör också finnas en plan för utbyggnad av elladdstolpar för 
elbilar liksom en plan för s.k. ställplatser för husbilar. Vi har förslag på sådana. 
 

Sammanfattning 
FUNQ är positiva till att Nyköpings kommun avser satsa på landsbygden bland annat att göra 
Nävekvarn till besöksnäringsort samt att erbjuda boende med havsnära lägen i Buskhyttan 
och Nävekvarn och ser gärna att Tunabergshalvön görs till en utökad attraktiv del i Nyköpings 
kommun. 
 
För FUNQ styrelse 
 
Lars Waern 

Lars Waern 
Ordf. Föreningen utveckling Nävekvarn 


