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Minnesanteckningar från Hamnutvecklingsmöte Nävekvarn 2018-01-26 
 
Närvarande: 
Lars Waern - FUNQ, Erik Lindhe - Turistchef Nyköpings kommun, Hans Welff - Markförvaltare 
Nyköpings kommun, Lars Danielsson – Gata/Park Nyköpings Kommun, Jörgen Fredriksson - 
Fastigheter Nyköpings Kommun, Ulf Myrman - FUNQ, Nils Jönsson - Hamnkapten NQBK, Tony 
Carlsson - FUNQ, Stig Isaksson - Vägföreningen, Liz Brådhe – Systrarna Brådhe’s Café och 
Restaurang, Inga-Britt Söderström – NQBK och FUNQ. 
Inbjudna gäster: Rickard Gustafsson och Erik Johansson från  
Sveriges Sportfiske – och Fiskevårdsförbund Sportfiskarna (nedan kallad Sportfiskarna). 
 
Inledning  
Lars W informerade om vinterväghållning i Nävekvarn, med anledning av att en tankbil 
fastnade i backen upp från hamnen och stängde av trafiken under tre timmar lördagen den 20 
januari.  
Ingen halkbekämpning har under denna vinter utförts på Nyköpingsvägen (väg 511) från 
Kvarsebovägen och ner till hamnområdet.  
I hamnområdet förekommer verksamhet året runt samt att det finns en drivmedelsmack där. 
För att undvika en miljökatastrof genom att fordon halkar ner i hamnbassängen måste den 
branta backen som leder ner till hamnområdet halkbekämpas kraftigt vintertid. Så har inte 
skett i vinter! Trafikverket som är väghållare har fått info om detta. 
Väg 511 som helhet behöver även den halkbekämpas bättre.  
Alla som har möjlighet att påverka en bättre väghållning i vårt område bör göra det. Tack!/LW 
 
1. Genomgång av föregående anteckningar 24 november 2017 
Viktiga punkter från föregående minnesanteckningar om åtgärder som behöver genomföras 
påmindes om! Antecknas under resp. punkt nedan. 
 
2. Projekt laxtrappa. Hans Welff  
Bron över Näveån på Industrivägen.  
Restaurering eller borttagning av den undermåliga bron är nödvändigt! Den åtgärden kan ev. 
vara avhängig av hur laxtrappan sedan ska utföras/genomföras.  
Laxtrappa. 
Rickard G. biolog och projektledare i Sportfiskarna: 
Havsöringar i Näveån. Provfiske har utförts. 2-3 årsyngel på kvadratmeter.  
I Näveån har vi ett av de viktigaste vatten som finns i Bråviken för havsöring.  
Visionen är ett levande vattendrag med en bred biologisk mångfald som flödar fritt.  
Näveån skulle kunna bli en ”havsöringskanon”! 
30 ton sten har lagts i nedre delar av Näveån.  
Möjlighet till omlöp finns även för Alstorpsdammen. 
Ny vattenlagstiftning kommer i mars 2018.  
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Nävekvarn skulle kunna bli ett havsöringscentrum!  
Området har en mycket god potential för detta.   
Ett havsöringscentrum som attraktion genererar turister, gästnätter mm. 
En ”Gotlandseffekt” i Nävekvarn! 
Projektidé ”Fritt fram” pågår för ”Fria vattenvägar och återskapande av strömvattenmiljöer i 
Näveån och Hedströmmen”. 
Under 2018 kommer Sportfiskarna att arbeta med Pumpfallet upp till Masugnsdammen.  
Målet på sikt bör vara att arbeta med hela sträckan upp till Nävsjön.  
 
Hans W. lägger ut information från Rickard G. om detta projekt på kommunens hemsida och 
Lars W lägger ut på Nävekvarns hemsida.  
 
Richard G. kan ev delta och informera om Projekt Laxtrappa på FUNQ:s  årsmöte den 10 mars 
2018. 
Se även trailer om laxtrappa: https://www.youtube.com/watch?v=JPkrxoJPHtk 
 
3. Gångfartsområde.  Stig Isaksson. Lars Danielsson 
Ny chef Gata/Park blir Tommy Karlsson från 1 febr.  
Etablering av gångfartsområde har av olika skäl blivit senarelagt. Förutom Vägföreningen är 
Nyköpings Kommun och Trafikverket inblandat. Vägföreningen för diskussioner med 
Trafikverket om utförandet och ”vem som ska göra vad”. Förslag och ritningar är inlämnade.  
Ansökan om medel för utförandet bör skickas snarast av Vägföreningen. Strävan är av 
trafiksäkerhetsskäl att gångfartsområdet ska vara klart till sommaren 2018!! 
Vägföreningen: Skyltning tex. gaffel/kniv/kaffekopp vid infarten med vägvisning.  
 
4. Café / Restaurangverksamheten i hamnen. Liz Brådhé, Jörgen Fredriksson 
Temakvällarna med restaurangen fortsätter. MusikQuiz-kväll kommer 10 februari. 
Säsong 2018: Öppnar till Påsk. Helgöppet i april. Utökade öppettider kvällar under högsäsong.  
Ytterligare temakvällar blir det med musik, lax- och räkbuffé . 
28 juli kommer 70 st. Fiatbilar med ca 100 personer att finnas i hamnområdet. Vägföreningen 
hänvisar P-platser. 
 
5. Campingverksamheten  
Planering inför sommarsäsongen pågår. 
Fem ställplatser för husbilar arrangeras i närheten av bron till Skäret. (Stig) 
 
6. Information besöksnäringen.  Erik Lindhe.  
Turistbyrån öppet under Hamnfesten 19 maj. 
Öppethållning ungefär som säsongen 2017 vilket var en bra säsong.  
17-20 maj Turista Hemmadagarna där Nävekvarns PingstRegatta och Hamnfesten ingår. 
Workshops med Nyköpingsguiden körs efter förfrågan. 
Facebookgrupp är nu startad för besöksnäringen. 
Orienteringstävlingen O-ringen: vecka 29, 2019 i Norrköpingstrakten men berör även våra 
områden främst vad gäller logi. 
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Besöksnäringsmöte för planering av sommarsäsongen genomförs i FUNQ regi 1 februari i 
Nävekvarn.  
Rallytävlingen Gästabudstrofén i våra trakter den 16 juni 2018. 
Rally SM i Nyköpingstraktan: 28-29  juni 2019.  
 
7. Sjösättning / Upptagning/Båttransporter. Hans Welff, Nils Jönsson. 
Sjösättning / Upptagning / Båttransporter har i stort sett fungerat bra under 2017. 
Rampen åtgärdad av Nyköpings Kommun enligt de önskemål som framförts av berörda 
tidigare. Förhoppningsvis kommer detta att innebära bättre och säkrare funktion. Kontroll 
kommer att göras i samband med sjösättningsperioden. 
Den marina verksamheten i Nävekvarns hamnområde är i mycket stort behov av bra 
samverkan och samarbetet mellan berörda. Avtal mellan berörda görs upp främst vad gäller 
logistiken och behöver utvecklas successivt. Hans W sammankallar berörda till möte för en 
plan av utvecklingen på kort och lång sikt. 
Parterna är av naturliga skäl idag i stort behov av utbyte av information vad gäller 
logistikkedjan för upptagning resp. sjösättning. Bland detta kan nämnas att personal för 
flyttning av båtar som väntar på upptagning resp. hämtning efter sjösättning är önskvärd. 
 
8. Grönområden sittplatser under tak. Stig Isaksson. 
Utveckling av lekplatsen pågår. Nya lekredskap ska köpas in.  
Paviljong kommer att ställas vid lekplatsen.  
Ev. översyn av staket runt lekplatsen. 
Bidrag finns att söka från Landsbygdsmiljonen.  
 
9. Parkeringsplatser för servicefordon.  
Serviceplats ska iordningsställas innan sommarsäsongen börjar, enligt Stig. 
P-plats för typ turistbussar är Mellanvägen.  
Stig tar fram en karta (A4) över hamnområdets parkeringsplatser och även på övriga 
parkeringsplatser som distribueras till NQBK, Campingen, Turistbyrån, Restaurangen och 
affären innan sommarsäsongen. 
 
10. Parkbadet. Ulf Myrman 
Parkbadet håller på att bli ett mycket bra bad genom Ulf:s försorg. 
Det finns dock ett återkommande problem med alltför många gäss som skitar ner på 
sandstranden. Stort hygienproblem som måste minimeras! Hans W försöker genom bl.a. 
kommunjägarens försorg minska problemen. 
NQBK planerar sommarjobbare 2018. De kommer att bl.a. arbeta i badområdet och 
förhoppningsvis störs gässen om flera människor vistas i området. Flera aktiviteter planeras 
för det området tex frekvent återkommande volleybollmatcher genom NGIF försorg. 
 
10. Folkets Park 
Folkets Parks funktionärer har varit på planeringskonferens för sommarens aktiviteter som 
kommer att presenteras vid besöksnäringsmötet 1 febr. 
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11. Utställningar 
Förra årets verksamhet i form av konstutställningar mm i Nävekvarns hamnområde har gett 
mersmak. Fullbokat i Nävekvarns Hamn inför säsongen. Dessutom kommer det att vara en 
fotoutställning tillsammans med Vasagubbarna i A-huset – över Turistbyrån och restaurang. 
 
12. Utvecklingsmöjligheter i stort 
Arbetsgrupp i FUNQ studerar utvecklingsmöjligheter på sikt. 
 
13. Övriga åtgärder på kort och lång sikt 
Wi-fi för hamnområdet behöver ses över ytterligare. Turistbyrån och Caférörelsen har inte 
haft fungerande internet via Wi-fi. Önskemål ur besöksnäringssynvinkel. 
Nävekvarns Turistguide 2018 håller på att framställas. Syfte är att den ska vara klar 
månadsskiftet april/maj. 
Turistpärm efterfrågas! 
App. för ”skattjakt” bör studeras. 
 
14. NÄSTA MÖTE:  
Fredag 27 april kl 10.00 i NQBK lokaler. Avslutas med lunch i Systrarna Brådhe’s Restaurang. 
 
 
Vid tangenterna å FUNQ vägnar 
Inga-Britt Söderström och Lars Waern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


