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Information om utvecklingen i Nävekvarn 
FUNQ genomförde på lördagen 17 sept en informationsdag om utvecklingen i Nävekvarn med omnejd. 
Ett fyrtiotal personer hade hörsammat inbjudan till Brukslokalen. Styrelsen i FUNQ informerade bland 
annat om: 

 Utveckling av Nävekvarn i stort  

 Skolan 

 Bostadsutvecklingen 

 Infrastruktur,  

 Vindkraft i Bråviken 
Paus med fika 

 Företagsinfo, Besöksnäringen 

 Räddningsvärnet 

 Masugnsdammen 

 Hur påverkas vi av storregionfrågan 

 Nya idéer om Nävekvarns utveckling 
 
Om skolan: I Nävekvarn skola är det rektor och medarbetare som utbildar 74 elever från förskoleklass till 
åk 6. I skolan i Buskhyttan går 46 elever. 
Förskolan Bråviken i Nävekvarn har 27 barn inskrivna och i Buskhyttan går 26 barn i förskolan. I Buskhyttan 
finns även privat förskola. 
Information gavs också av Vägföreningen om att trafiksäkerheten måste förbättras främst förbi skolan. 
Bron över Nävån vid Coop har varit avstängd i 13 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. Det gäller inte enbart vid bränder eller 
trafikolyckor utan även vid tex. hjärtstillestånd eftersom Räddningsvärnet är en av tre funktioner på halvön 
som har hjärtstartare. De övriga är Coop och NQBK. 
Fakta gavs också från Mark- och Miljödomstolens huvudförhandlingar om byggnationen vindkraftverk i 
Bråviken som föreningen Kolmårdsvind sänt in. Mark- och Miljödomstolens beslut kommer 4 nov 2016. 
Information om planerad bostadsbyggnation gavs. Pryssgården, vid Utterviksvägen, bakom 
Tunabergsgården samt två platser i Buskhyttan. Positivt! 
Hur kan den planerade storregionen Svealandsregionen påverka oss tunabergsbor? Info gavs. 
Möte har genomförts med Trafikverket om de allmänna vägarna på Tunabergshalvön. 
Sammantaget kunde konstateras att Nävekvarn med omnejd utvecklas på ett balanserat sätt. Hela 
Tunabergshalvöns befolkning har under 2015 ökat med 5 personer. Översiktsplanen från 2010 talade om 
en stadig minskning av befolkningen fram till 2030! En bidragande orsak till denna trendändring kan vara 
det positiva engagemanget för en levande Tunabergshalvö i den sydligaste delen av Nyköpings kommun. 
En utveckling av Nävekvarn och hela Tunabergshalvön är på gång! 
Många bra idéer och förslag lämnades i idélådan! 
”Hellre framåt än historia, bättre tillsammans än var och en för sig.” 
 
 
För FUNQ styrelse 
Lars Waern 


