
 

 

 

TUSEN TACK 

för svaren på enkäten om  

TUNABERGHALVÖN:s  

framtida utveckling! 

 
491 av 1166 hushåll har besvarat enkäten. Det är ett fantastiskt stort gensvar. Stora krav ställs 

på oss alla att gemensamt försöka förverkliga goda idéer som kommit fram. Bland alla svar 

finns det självklart ett antal ämnen, där mycket stor samstämmighet råder. Det gäller t ex  

 

 att utveckla från nuvarande nivå för alla åldrar  

 att skapa/utveckla GYM, Minigolfbana, Sörmlandsleden, seniorboende, mm  

 att använda den närliggande marina miljön för hela Tunabergshalvöns bästa  

 att flera förslag på nya företag kommit fram. 

 

Sedan finns det enskilda idéer som kan vara guldkorn även om det bara är en som kommit på 

idén. 

 

Ett uppslag som redan är igång, är etableringen av ett gym i Nävekvarn. Idrottsföreningen har 

ansökt om medel från både Leader Kustlinjen och Kommunbygderådet för att starta ett gym. 

 

Exempel på guldkorn är förslaget om utplacering av flera hjärtstartare. Det finns endast två 

hjärtstartare på hela Tunabergshalvön, COOP Nära och Räddningsvärnet i Nävekvarn, men 

när någon behöver sådan hjälp är det knappt om tid och därför måste hjärtstartare finnas på 

flera ställen. Här finns möjlighet för många att göra en insats, både för att skaffa själva 

utrustningen och se till att det finns utbildade personer som kan hantera den vid behov. 

 

Vad händer nu? 

 

Enkäterna håller nu på att sammanställas (vilket är ett stort jobb) och analyseras. Därefter 

skall vi återrapportera resultatet till alla intresserade. Detta kommer att ske både vid en 

samling 18 mars kl 19 i Brukslokalen, Nävekvarn och via hemsidorna www.navekvarn.se 

och www.kommunbygderadetnykoping.se.  

 

Men, och ett viktigt men. Nu är det upp till oss alla att hjälpas åt. Inget av våra önskemål blir 

förverkligat av sig självt. Nu måste vi kavla upp ärmarna. Glädjande många har anmält sitt 

intresse för att delta i förverkligandet och vi behöver säkert bli ändå fler. 

 

Välkommen till återrapporteringen, delta i diskussionen och var med om att göra 

Tunabergshalvön ännu mera attraktiv för oss själva och öka intresset så att flera vill flytta hit, 

komma på besök eller bara njuta av att besöka oss från Bråvikens vatten. 

 

FUNQ:s arbetsgrupp Tunabergshalvön, för Lokalt Driven Landsbygdsutveckling (LDL) 


