
  
 

 

 

Lokalt driven landsbygdsutveckling, LDL 

Minnesanteckningar från möte i Nävekvarn, 2014-09-16 

Närvarande: 34 personer enligt bifogade närvaroförteckning 

Syftet med mötet var att göra en uppdatering av arbetet inom de arbetsgrupper som utsetts 

vid tidigare möten. Som första punkt fanns planerat bostadsbyggande. 

Nyköpingshem har inlett byggnationen vid Tunabergsgården. Vissa byggnader kommer att 

rivas för att ge plats för nya hus medan andra delar kommer att renoveras. De nya 

lägenheterna kommer att innehålla 3 Rok om 60 – 63 kvm. Hyran beräknas till 6 200 – 6 500 

kronor per månad. Preliminär inflyttning i maj 2015. 

Seniorvillan äger ett markområde nära affären och här planerar man att bygga 10 

seniorvillor om 90 kvm. Priset kommer att bli c:a 2, 9 mkr och med en kontantinsats på 700 

tusen. Efter ränteavdrag beräknas det ge en månadskostnad på 4 500 kronor inkl. 

driftskostnader. För att bygget skall komma till stånd krävs en planändring i samråd med 

kommunen. 

I Buskhyttan fortlöper planeringsarbetet inom sågverksområdet men konkret information 

saknades vid mötet. 

Turism/Fritid: Diskuterades turistguiden och dess utveckling till en ”åretruntguide” för att 

visa på Tunaberghalvöns fördelar även vintertid. Även en utveckling av hemsidan 

diskuterades och en rapport lämnades om hamnfestens utveckling. 

Marinan/Hamnen: Trycket på marinan ökar och allt fler båtägare söker båtplats varför en 

viss utbyggnad kommer att ske. Hamnen redovisar c:a 850 gästnätter. Fler parkeringsplatser 

behövs och en bättre skyltning för att styra bort långtidsparkeringar från hamnplanen. En ny 

receptionslokal för campingen kommer att uppföras. 

Kommunikationer: Här diskuterades både busstidtabeller och taxor och digitala 

kommunikationer i form av bredband (nedgrävd fiber) samt mobiltäckning. Lars Waern 

rapporterade från ett möte i Malmköping där det signalerats nya regler för statsbidrag till 

bredbandsutbyggnad. En konsekvens av de nya reglerna är att man måste bilda lokala 

”byalag” för att få del av bidragen. Frågan om mobiltäckning kommer att tas upp på en 

konferens som länsstyrelsen anordnar den 16 oktober i Nyköping. 

Gym: Frågan har varit aktuell länge men stupat på lokalfrågan. Det första alternativet i 

COOP-nära visade sig vara för litet och nästa alternativ i Bruket var inte genomförbart till 



  
 

 

rimliga kostnader. Nu arbetar man på en lokal i Tunabergsgården men denna kommer inte 

att vara tillgänglig förrän våren 2015. Gymmet kommer således inte att kunna genomföras 

inom denna projektperiod som avslutas 31 dec. 2014. 

Lokalen i COOP-nära skulle i stället kunna användas för ett café eller en pizzeria. Ägarna till 

fastigheten lovade att titta närmare på denna möjlighet. 

 


