Sammanfattning medborgardialog 2006
Kvarnängen – i framtiden Nynäshamns idrott och fritidscenter
Kvarnängen är idag föråldrat och stagnerat med dåliga kommunikationer och
obrukbara cykel/gångvägar. Området är dåligt upplyst och inbjuder inte till
spontan motion idag!
Bör bli Multihall – med övernattningsmöjligheter, restaurang, idrottsgymnasium
och möteslokaler. Finns synergieffekter mellan simhall och ishall (varför framtida
simhall i Nynäshamn bör placeras här), gym, styrketräning, handikapp anpassad
promenad slinga. Varför inte hälsocenter med naprapat, massör m.m.
Bör kunna erbjuda fler sporter t.ex. slalom, orientering (bör knytas ihop med
Fjättern), kampsporter, inlines, varpa, bågskytte, ridning, mountainbike, och
racketsporter m.m.
Gymnasiet – modernisera skolområdet och lokalerna
Om lokalerna: För små och för gamla
Nya inriktningar t.ex. turism, friluftsliv, marinbiologi, marinarkeologi, logistik,
vård och omsorg, entreprenörskap.
Ökad kontakt med arbetslivet. Praktikplatser, intervjuer, fallstudier.
Vi måste locka elever att söka hit! Moderna arbetssätt kräver ändamålsenliga
lokaler.
Simhall i Nynäshamn grupp 1
Simhall behövs i Nynäshamn. Simhall i Ösmo skall vara kvar och renoveras.
Äventyrsbad är en förutsättning för ekonomisk bärkraft. Komplementanläggningar
bör planeras in tidigt (logi, skadeklinik, rehabilitering). Viktigt med höj och
sänkbar botten, vågmaskin, bastu, bubbelpool och relaxavdelning, strömkanal,
klättervägg, pist, vildfors.
Lokalisering, 1. Bensinviken 2. Kvarnängen 3. Estö
Simhall i Nynäshamn grupp 2
Simhall behövs i Nynäshamn. Simhall i Ösmo skall vara kvar och renoveras.
Äventysbad, utomhuspool, hälso- och friskvårdscenter, spa-relax, restaurang-café.
En attraktiv anläggning lockar till inflyttning, besökare från grannkommuner och
företag.
Lokalisering. 1. Sjökrogen 2. Kvarnen – Gotlandskajen 3. Mellan Utsikten och
f.d. Ericsson 4.Estö
Simhall i Nynäshamn grupp 3
Flytande simhall och turistbyrå som är anpassade till klimatförändringar. Nya
simhallen bör ha hotell och kosmisk arkitektur. Den skall vara vattentät så att
vattenmassorna vid extremt höga översvämningar lyfter hela byggnaden. Detta

gäller även ny Turistbyrå som byggs med en övervåning som kopplas loss
automatiskt och då blir en flytande ark.
Turism
Trend inom turism är kultur- och naturupplevelser. Hamnen är vårt skyltfönster
och blir centrum för turismen. Norra strandlinjen knyts ihop med Frejas holme och
Svandamms-parken. Bredda gångståket och knyt ihop centrum och hamnen.
Strandvägen. Anlägg pir och strand. Önskvärt med kiosk, café och toalett.
Lövhagen. Utvecklas med camping och äventyrsanläggningar. Stugbyar.
Kanotuthyrning, kurser i vindsurfing, vattenskidor, wakebord, paraflying, segling.
Gångvägar till Järflotta utan att hindra sjötrafik.
Centrum. Bilfritt. Banantorget görs om till marknadstorg. Alkärrsplan minskas
eller tas bort, parkering på taket av Konsum.
Enorma ytor i området kring ”Ericsson” kan användas för sport. Sveriges alla lag
på olika nivåer kan intensivträna och bo på Utsikten.
Stora Vika kalkstensbrott har fantastisk potential med djuphamn. Svensk tropisk
oas.
Ösmo och Sorunda utveckla historiska rundturer och äventyrsspel, hästturer, Bo
och leva på landet koncept.
Entreprenörer sökes till:
Restaurang med dans i lokstallarna
Äventyrsbad i norra hamnen
Danspalats och restaurang på ”Järnvägshotellet”
Caféer och butiker vid nytt gångstråk
Båt, cykel och mopeduthyrning i hamnen
Drift av pool på Frejas holme
Skytteltrafik med bår i hamnområdet till Sjökrogen, Trehörningens spa,
Strandvägen, Lövhagen, ev. Yttre gården.
Reguljär båttrafik t o r Sthlm, Trosa
Telemuseum
Rundturer med buss till Sorunda, Fållnäs Fituna, kyrkor Körunda järnåldersby,
Muskö besök marinens fartyg, författartur Landsort fyr.
Utomhusscen i Svandammsparken
Båtutflykter till Utö, Gotska sandön och Landsort
Dykarutbildning Lövhagen
Paraflying, vattenskidor vid Lövhagen
Kiosk, café och bar på Strandvägen
Stuguthyrning Strandvägen
Datahall och IT-ca´fe i hamnområdet
m.m.

