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Hamnutvecklingsmöte Nävekvarn, Minnesanteckningar 
Tid: Fredagen 2020-09-11 kl 10.00 - 1200  
Vi håller avstånd för att undvika smitta! Har du sjukdomssymtom så avstå från mötet! 
Plats: Brukslokal, Nävekvarn 
Deltagare: Lars Waern, Hans Welff, Erik Lindhe, Jörgen Fredriksson, Fatima Arnautovic, 
Joakim Åkerman, Mikael Sundvall, Liz Brådhe, Jan-Erik Eriksson, Kurt Rindstål, Hans 
Sohlström, Udo Ulrich och Ingemar Lindh. 
 
Fokus detta möte ligger på aktuella erfarenheter från sommarverksamheter! 
 
Lars Waern hälsade alla välkomna till mötet och påminde om de restriktioner som föreligger 
med anledning av Coronapandemin. 

1. Genomgång av anteckningar från tidigare möten. Senaste mötet var 6 dec 2019. 
Mötena i januari och april ställdes in. Vissa möten som gäller utvecklingen av 
Nävekvarns hamnområde har dock genomförts. Från mötet 6 dec påmindes om 
”Behovet av hamnutvecklingsmöten.”, ”Besöksnäringsmöten.” ”Grönområden” bl.a. 
lekplats. ”Parkeringsplatser i hamnområdet”. ”Utvecklingsmöjligheter” bl.a. 
Nävekvarnsregatta. ”Kommunikation gällande evenemang” bl.a. chatgrupp. Slutsats: 
Man diskuterade framtida hamnutvecklingsmöten och beslutade att Funq ska vara 
sammankallande. 

2. Sammanfattning av möten under våren/sommaren. Hans Welff hade kallat till möte      
den 1 juni om bl.a. utnyttjande av Kommunens mark och vatten. Hans gick igenom 
sammanfattningar från mötet. Bifogar två bilder: ”Hur får vi störst utväxling på 
kommunalt ägd mark i Nävekvarn – Olika aktörers behov” samt 
”Transformationsplan Nävekvarn inkl Målbild Nävekvarn”. Allmän uppfattning var att 
det var en bra sammanfattning om förhållandena. Han efterlyste möjligheten till 
workshop inom olika intresseområden avseende den förevisade 
transformationsplanen och målbilden för Nävekvarn. 

3. Trafiksäkerhet i hamnområdet inkl P-platser tex P-platser utmed G/C-vägen 
diskuterades. Uppfattningen var att trafiksäkerheten förbättrats succesivt i hela 
hamnområdet. Blomlådorna som funnits även i år har gett erforderlig effekt. Problem 
med parkering  uppstår ibland med stor ansamling av bilar då båtägare och gäster 
besöker hamnen. Tillfälliga skyltar med angivande av parkeringstider har på prov 
satts upp och det har fungerat rätt bra. Beslut fattas senare om att fastställa 
skyltarnas placering. Diskussion om långtidsparkering av bilar vilar tills vidare. 
Marken som berörs av korttidsparkering ägs av Kommunen resp NQBK. En 
arbetsgrupp bestående av Kommunen (Hans Welff), NQBK och Vägföreningen 
skapades för genomförande till nästa sommarsäsong. Parkplan diskuterades där 
markering av P-platser behövs. Frågan tas vidare genom Vägföreningen, Kommunen 
(Fatima Arnautovic) och FUNQ.  
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4. Info om affären och sjö- och landmack. Liz Brådhe redogjorde över tidsplanen för 
affären. Hon beräknar öppna i början av november och då även öppna för ett cafe i 
affärslokalen. Spel, post och apotek mm kommer att finnas.  Systrarna Brådhes AB 
har inte kontrakt på lokalerna förrän 1 okt. Omfattande reparationsarbeten 
genomförs. Under tiden affären är stängd har Liz öppet för mindre handel i 
restaurangen i hamnen. Kurt informerade om läget för sjö- och landmack med både 
diesel och bensin. QSTAR har grävt upp befintliga underjordscisterner och har 
placerat en ovanjordscistern för 15 kbm diesel i stället. Nävekvarns behov gäller även 
en ovanjordscistern för bensin. Båtklubben planerar att ta bort Qstars dieselcistern 
och köpa en ovanjordscistern på 30 kbm med två fack för 15 kbm diesel och 15 kbm 
bensin. Kommunen och Länsstyrelsen bidrar med finansieringen. Qstar kommer att 
hyra cisternen av Båtklubben. Tidsplanen är för närvarande osäker men 
leveranstiden efter beställning bedöms till 5-6 veckor. Kurt Rindstål informerade att 
förhandlingar pågår om långtidsarrende av fiskebryggan som ligger i anslutning till 
macken. 

5. Information om besöksnäringen/Turistbyrån. Statistik inkl Turistbyråverksamhet i 
framtiden. Utvecklingsplan Nävekvarn. Erik L informerade om att ”Utvecklingsplan 
Nävekvarn” blivit något fördröjd med anledning av coronapandemin men kommer 
förhoppningsvis igång till vintern. Sammanhållande i Nävekvarn är Sandra Svensson. 
Turistbyråverksamheterna generellt i landet håller på att förändras. Övergår på vissa 
platser till ambulerande funktioner. Hur det blir i Nävekvarn är inte beslutat. Lars 
Waern framhåller att turistbyrån i Nävekvarn har ett mycket gott rykte och 
erfarenheterna visar att den funktionen är inte enbart viktig för 
Nävekvarn/Tunabergshalvön utan positiv för hela Nyköpings kommun. Statistiken 
visar att besöksfrekvensen i Nävekvarn har varit paritet med tidigare år dock har 
väldigt få internationella besökare kommit. 

6. Information om Café- /restaurangverksamheten i Nävekvarns hamn. Liz redovisar att 
hennes verksamhet har visat sig blivit avsevärt mycket bättre än befarats i våras. Bl.a. 
har restaurangen sålt matlådor vilket har varit mycket populärt. En bedömning är att 
omkring 38 000 gäster besökt hamnrestaurangen!  

7. Information om Campingverksamheten i Nävekvarns hamn. Campingen har haft 
något färre gäster än tidigare. Knappt några från utlandet. Fortfarande problem med 
ställplatser för husbilar. Från campingen nämndes också parkeringen på Parkplan, 
soptunnorna vid Parkbadet, spolplatta för husbilar, tömning av gråvatten för mobila 
enheter samt laddstolpar för elbilar. Tas upp successivt. Marinans Guesthouse har 
haft det rätt glest med gäster. 

8. Information om båtgästverksamheten. Kurt informerade om att antalet båtgäster 
har varit mycket lägre än tidigare år. Nästan inga internationella gäster. Jan-Erik 
Eriksson informerar att Nävekvarns Segelsällskap genomfört Nävekvarnsregattan 
med 16 deltagare. Bra! Tyvärr öppnades alla luckor i molnen så hela dagen gav 
hällregn i stället för normalt strålande solsken. Dagen avslutades med samling i 
Folkets Park som ställt rymliga lokaler till förfogande. 

9. Information/erfarenheter/förslag om upptagning/sjösättning/båttransporter. 
Mikael informerade om att sjösättning gått bra men med rådande omständigheter så 
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var det ett 40-tal båtägare som valde att inte sjösätta. De flesta av dessa var från 
utlandet. Kurt informerade om att sjösättningen gått bra dock hade några båtägare 
blivit fördröjda p.g.a. sjukdom mm men genom samarbete så löste det sig. Årets 
upptagningar påbörjas 15 september. Båttvättanläggningen hos NQBK är 
moderniserad och igång. Spolvattnet återanvänds efter rening i nya reningsverket. 
Bryggan vid rampen har renoverats. 

10. Information om Folkets Park. Inkl större arrangemang som sträcker sig över flera 
dygn. Hans S informerade om att alla evenemang ställts in för Folkets Park. Fjolårets 
överskott har använts till omfattande reparationer och målning. Hela anläggningen 
står nu rustad inför nästa säsong.  

11. Grönområden i hamnområdet. Tas upp i samband med att arbetet med utveckling av 
kommunalt ägd mark tar fart. Bl.a. diskuterades minigolfbana. 

12. Parkplan, utveckling/åtgärder. Utvecklas i samband med att arbetet med utveckling 
av kommunalt ägd mark tar fart. Inledningsvis ska P-platser märkas upp på asfalten. 

13. Information om Parkbadet. Sophantering på Parkbadet? Ulf låter meddela att 
Parkbadet använts i större utsträckning än tidigare år. Ulf meddelar att problemet 
med gäss har varit lika stort som tidigare. Hans W tar med sig problemet för att 
påtala att åtgärder behövs för att undvika sanitära olägenheter främst för små barn 
som gräver i sanden. Ulf låter meddela att han sätter upp en skylt att sopkärlen vid 
badet får utnyttjas endast av badgäster och besökare till Skäret. 

14. Övriga frågor, Kommunen meddelade att de som hyr mark för evenemang som inte 
blir av måste i god tid meddela kommunen för att undvika debitering. Udo påminde 
om att medverkan i besöksnäringsutvecklingen är viktig. 

15. Bildande av arbetsgrupper för utvecklingsprojekt? Chatgruppen som bildades 6 dec 
återuppväcks! Hans Welff föreslog bildandet arbetsgrupper för kommande 
utvecklingsprojekt. 

16. Nästa möte fredagen 2020-11-27 kl 13 (prel)  
17. Lars Waern tackade för många bra och konstruktiva diskussioner, förslag och beslut 

och avslutade mötet med att önska en trevlig helg. 
 

Hellre framåt än historia, bättre tillsammans än var och en för sig. 
 
Vid anteckningsblocket 
 
INGEMAR LINDH LARS WAERN 
Ingemar Lindh    och           Lars Waern 
 
 
Distributionslista: 
Swede Port Marina, Nävekvarns Skärgårdscamping, Systrarna Brådhe´s café, Nävekvarns 
Folkets Park, Nävekvarns Båtklubb, Nävekvarns Vägförening, Nävekvarns Segelsällskap, 
Nyköpings Kommun: Tommy Carlsson, Fatima Arnautovic, Hans Welff, Mikael Karlsson, 
Jörgen Fredriksson och Erik Lindhe. (Kanske någon mer) 


