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Anteckningar från möte med närboende den 29 juni 2009 
 
Närvarande:   
Närboende från Edenryd: Lars-Helge Westesson (ordf. Byträffen) och Ola Svensson. 
Från Nymölla by Wendy Lindgren. Fyra anmälda uteblev. 
Från Nymölla Bruk: Stig Svensson, Hans Lindström, Anders Wetterling och Inger Falck. 
 
 
 

 
1. Mötet inleddes med att Inger Falck hälsade alla välkomna till den årliga 

uppföljningen. Inbjudan har skickats till alla på Vinkelvägen och 
Massavägen i Nymölla, till Byträffens styrelse och representanter från 
Edenryd och Nymölla By utöver nämnda vägar. Synpunkterna från 2008 
följdes upp.  

 
2. Stig Svensson informerade kort om Nymölla Bruk. I slutet av 2008 

halverades produktionen under två månader för att få ner vårt lager av 
papper och massa. Situationen är idag tuff för hela branschen. Efterfrågan 
har sjunkit och priskonkurrensen är hård.  Nymölla Bruk kommer att 
producera fullt i sommar. Antalet semestervikarier är ca 180. 

 
3. Hans Lindström redovisade utsläppsvärdena för år 2008. De finns 

specificerade i miljöredovisningen, som distribuerades till närboende i 
Nymölla, Gualöv, Edenryd och Valje den 23 juni.  
Hans presenterade även resultatet från de årliga bullermätningarna på 
kontrollpunkterna i Nymölla och på Oxudden. Myndighetsvillkoret på 50 
dB(A) innehölls. Bullermätningarna finns också specificerade i 
miljöredovisningen. 
Diskussioner uppkom om kväve och fosfor och dess påverkan på miljön. 
 

4. Synpunkter från närboende samt kommentarer: 
• Norr om bron i Skräbeån ligger stora grenar från pilträd. 

Upprensning behövs. Döda delar av pilträd finns och kan falla i 
ån.  
Nymölla undersöker saken och vidtar åtgärder.  

• Bullerstörningar har ökat österut under året. Nya ljud har 
förekommit.  
Dessa oljud härrör troligtvis från byggarbeten i renseriet, vilka 
slutförs inom kort. Vi påminde om att uppmana dem som störs 
att ringa så snart det blir störda. I annat fall har vi svårt att 
hitta störningsorsaken och har därmed svårt att vidta åtgärder. 

 
 
 
 
 



  

  
 
 
 
5. Övrigt 

• Cykelväg Nymölla – Valje togs åter upp. Ola Svensson har läst på 
kommunens och Vägverkets webbsida att cykelvägen ska byggas 
2010. 

• Vi påminde om att ringa 01046 440 00 (öppet dygnet runt) om man 
upplever störningar från Nymölla Bruk. 

 
6. Nästa möte:  

Nymölla Bruk kallar till nytt möte i 2010.  
 
 

 
Inger Falck  
 


