
  
 

 

 

Lokalt driven landsbygdsutveckling, LDL 

Minnesanteckningar från möte i Nävekvarn, 2013-11-28 

Närvarande: 19 personer enligt bifogade närvaroförteckning 

Olle Lindberg hälsade välkommen och presenterade en dagordning för kvällens möte som 

inleddes med en redovisning av de sammanställda resultaten från föregående möte. 

Sammanställningen hade gjorts av Monica Rodén som också föredrog resultaten. Som väntat 

var det skola, affär och bostäder som samlat flest röster men som enskild fråga var det en 

enkät som ansågs mest angelägen. 

Monica hade även sammanställt ett förslag till enkät som upptog fyra A4-sidor med frågor. 

En del av dessa frågor var av den karaktären att de kunde värderas i tre steg efter hur viktiga 

de anses vara. Med någon smärre justering beslöts att enkäten kunde vara klar. 

Därefter redovisade Gunnel Linnertz kostnadsberäkningar för enkätens genomförande i två 

alternativ. Ett som landade runt 30 000 kronor och ett enklare runt 17 000 kronor. Efter en 

livlig diskussion som handlade om kvalitet å ena sidan och om vad projektets budget kunde 

medge enades man om att pröva ett förslag där utskick, insamling och sammanställning 

kunde rymmas inom en ram på 15 000 kronor. 

Som underlag för det fortsatta arbetet överlämnades visst material; förstudien om 

kommersiell service, förstudien om Stavsjö, översiktsplaner för Nävekvarn och Buskhyttan 

med markeringar för planlagd mark för bostadsbyggande, befolkningsstatistik, 

befolkningsprognoser samt inkomststatistik. Detta material kommer att kompletteras under 

projektets gång. 

Som ett inspirerande inslag berättade holländaren Hans Kattemölle om hur han uppfattade 

Tunabergshalvön som ett attraktivt turistmål för holländare och tyskar. Han har själv sin båt 

liggande i Nävekvarn och flyger in via Skavsta vilket går på några få timmar från dörr till dörr. 

Han visste dessutom att många gärna skulle resa till Sverige och hyra en båt för att komma 

ut i skärgården, en god affärsidé för båtuthyrare. Han hade för avsikt att bjuda in journalister 

från Holland och Tyskland för att den vägen marknadsföra Tunaberg. 

Affärens framtid ventilerades livligt eftersom det nu var en ny ägare till fastigheten där 

affären är inrymd och öppettiderna har reducerats. Alla var överens om att det krävs 

åtgärder för att göra affären mer attraktiv och öka kundkretsen. I detta sammanhang 

diskuterades även behovet av ett gym i Nävekvarn. Beslöts att en mindre grupp skall göra ett 



  
 

 

studiebesök i Vrena där det både finns en affär och ett nyöppnat gym i samma fastighet. 

Jacqueline samordnar besöket.  

 


