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    Trafikverket  
    Chefen region öst 
    Box 1140 
    631 80 Eskilstuna 
 
    trafikverket@trafikverket.se 
Vägvisning till Tunabergshalvön 
 
Föreningen Utveckling Nävekvarn, FUNQ, är en förening på Tunabergshalvön i Nyköpings 
kommun som på ideell grund och politiskt obunden, består av de flesta föreningar, företag 
och många enskilda i Nävekvarn med omnejd som strävar efter en balanserad utveckling av 
en tidigare bruksort. Vi försöker, tillsammans med myndigheter, Kommunen, Länsstyrelsen 
och nationella företag, förbättra bland annat infrastrukturen på Tunabergshalvön. Vi har 
tillexempel haft positiva kontakter med samtliga mobilteleoperatörer, 
Kollektivtrafikmyndigheten, Länsstyrelsen, Nyköpings kommun och Gästabudsstaden för att 
förbättra dessa förhållanden på hela Tunabergshalvön! 
 
FUNQ har under senare år medverkat i Nyköpings kommun arbete med att ta fram nya 

strategier och planer. Bland annat har en ny Serviceplan för främst landsbygden samt en ny 

Översiktsplan 2040 tagits fram. I båda dessa planer pekar man på att besöksnäringen är viktig 

för att vidmakthålla en levande landsbygd i sydligaste delen av länet och kommunen. I 

Översiktsplanen står bl.a. att Nävekvarn är en s.k. besöksnod! 

 

En förutsättning för att sydligaste delen av Sörmlands län ska kunna bli ett stort mål för 

turister är bl.a. att dessa kan hitta till Nävekvarn från de stora transportlederna såsom E4. 

Idag finns endast vägvisning mot Nävekvarn vid vägskälet Rv 53/ Lv 511. 

 

För att öka möjligheterna (utöver GPS) för turister att hitta till Tunabergshalvön och 

Nävekvarn föreslår vi att en vägvisningsskylt ”Nävekvarn” sätts upp vid: 

• E4 av fart söderifrån vid Kungsladugård (Trafikplats 132) 

• E4 avfart norrifrån vid Kungsladugård (Trafikplats 132) 

• Innan cirkulationsplats Västerleden vid avfart mot Oxelösund. 

 

Frågan har diskuterats på ett positivt sätt med Nyköpings Kommun representanter vid s.k. 

Hamnutvecklingsmöten i Nävekvarn. 

 

FUNQ har sitt årsmöte den 12 mars 2022 kl 13 med efterföljande allmän information. Det 

skulle vara ett bra tillfälle för Trafikverket att ge aktuell information. Finns den möjligheten? 

 

Med vänliga hälsningar 

För FUNQ styrelse 

 

Lars Waern 

Lars Waern 
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