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Utveckling TUNABERGSHALVÖN efter enkätsvaren. 

20140603/LW 

Utveckling inom LDL 

Arbetsgruppen som tagit fram enkäten och sammanställt enkätsvaren 

har även gjort en analys av enkätsvaren.  

18 mars redovisades enkätsvaren för allmänheten. 

3 april samlades de som anmält intresse för att medverka i det 

fortsatta arbetet. 18 personer hade hörsammat kallelsen. Enkätgruppen 

hade sammanfattat enkätsvaren i stort sett i fem grupper:  

 Turism & Fritidsverksamhet 

 Infrastruktur 

 Boende 

 Företagande 

 Skola & Omsorg 

Vissa verksamheter är viktiga att starta/genomföra omgående. Andra 

verksamheter tar lång tid att genomföra. 

10 april genomfördes fördjupning inom grupperna och förslag på 

omedelbara åtgärder. Servicepunkt Nävekvarn diskuterades! 

Skrivelser till myndigheter tas fram för att kalla till möten om tex 

”Bredband Tunabergshalvön”, ”Vägunderhåll Tunabergshalvön”. 

Turismpaket diskuterades. Nybyggnation diskuterades. 

23 april Ag Infrastruktur sammanträder 

24 april Skrivelser till myndigheter och företag inom Infrastruktur för 

att besluta om möten för utveckling av Tunabergshalvön inom 

respektives ansvarsområden. 

25 april Kommunstyrelsens ordförande samt kommunalrådet för 

landsbygden inom Nyköpings kommun informerades om 

Enkätrapporten för Tunabergshalvön samt vissa andra 

utvecklingsarbeten som pågår. 

7 maj uppsummering av genomförda aktiviteter och förslag på nya. 

3 juni uppsummering av genomförda aktiviteter för att utveckla 

Tunabergshalvön. 11 personer deltog i mötet i SwedPortMarina 

lokaler. 

Turism / Fritidsaktiviteter: Idéutkastet som presenterades förra 

gången tar sikte på 2015. Turistbroschyren är klar för distribution! Bra 

Sandra! 
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Gym: Lokaler på gång. Ny ansökan av bidrag för att köpa in 

gymutrustning genom Idrottsföreningens försorg. 

Minigolf: Ny ansökan genom Vägföreningens försorg. 

Fontän till Bruksdammen: Ny ansökan genom Vägföreningens 

försorg. 

Övrigt: Projekt Laxfisketrappa första etappen uppstartat. 

Infrastruktur: Brev utsänt till ett stort antal myndigheter om ett 

möte. 

Kollektivtrafikmyndigheten: Möte om kollektivtrafiken genomfört 

den 26 maj av Olle Lindberg, Urban Franzén och Stig Isaksson. 

Mycket positivt! Nytt möte under september inför planeringen för ny 

busstidtabell! 

Länsstyrelsen: Möte genomfört den 9 maj vad avser bredband med 

fiberoptik samt mobiltäckningen på Tunabergshalvön. Mycket positivt 

möte. Byalag eller motsvarande måste bildas för att 

fastighetsägarna ska kunna få bredband med fiberkabel 

framdragen!! Länsstyrelsen genomför på Regeringens uppdrag ett 

möte den 16 oktober angående mobiltäckningen. Lars Waern är 

inbjuden för att belysa förhållandena på Tunabergshalvön! 

Servicepunkt: Landshövdingen invigde, på förslag från FUNQ och 

Kommunbygderådet, den 30 maj Nyköpings första Servicepunkt i 

affären Nävekvarn! Succé! 

Boende: Planer för nybyggnad i Buskhyttan fortsätter. Undersökning 

för industrimark i Nävekvarn fortsätter. Byggföretag presenterade 

under invigningen av Servicepunkt i Nävekvarn nya planer för 

bostadsbyggande på privat mark mellan Gula kvarn och 

Återvinningsstationen längs Utterviksvägen. Nybyggnation av 

hyresbostäder genom Nyköpingshem försorg på gång i Nävekvarn. 

Företagande: Utveckling pågår i mindre skala. 

Skola och omsorg: Intet nytt. 

Övrigt: Hamncaféet öppnar i ny regi 6 juni. Stormöte planeras första 

veckan i september för att samla in nya idéer för utveckling av 

Tunabergshalvön. 

 

 

Om någon som nu inte är med i någon arbetsgrupp vill delta så 

kontakta Olle Lindberg, 070-751 51 14 


