Minnesanteckningar från studiebesök hos Nymölla Bruk.
TID : måndagen den 15 oktober , klockan 15.00 – 18.00.
PLATS: Nymöllavägen, 29580 Nymölla . Tfn. 010-46 46 44 000.
ÄMNE: Ett modernt pappersbruk. Se www.storaenso.se.
Vi, ett 20-tal KTFB–are , samlas utanför entrén, där företagets utvecklingschef Philip
Håkansson tog emot oss.
Företagsfakta. I företagets konferensrum fick vi en saklig och intressant historiskt
redovisning om hur företaget har förändrats ur perspektivet: ägare, teknik, ekonomi,
produktion, miljö, personal, fram till dagens produktionsanläggningar. Stora Enso är en
skogsindustrikoncern med tillverkning i ett 40-tal länder och ca 46000 anställda. De är störst i
världen att producera papper och fyra i sågade produkter.
Stora och Enso slogs 1999 ihop till dagens Stora Enso Fine Paper dvs. Nymölla Bruk.
Massa- och pappersbruket tillkom 1962 resp.1972. Produktion av pappersmassa är 328000 ton
och papper 431000 ton per år och har 800anställda. Vedråvaran består av rundved: gran, tall,
bok, eukalyptus och asp. Efter att massan blekts och silats pumpas massan i ledningar över till
pappersbruket för tillverkning av finpapper. Pappersmaskin PM 1 statartades 1972 och PM 2
1988. Här produceras papper i ytviktsområdet 70-160 g/kvm.
Vattnet hämtas från Skräbeån ca 1 kubikmeter per sekund. Avloppsvattnet leds efter rening i
två tuber -3,4 km långa- ut i Hanöbukten. Nymölla Bruk har egen produktion av energi. De är
praktiskt tagit självförsörjande på värmeenergi och drygt 40 % av elenergin.
Under rundvandringen i företaget berättade Philip och hans medarbetare om de olika
produkterna som finns i dagens Nymöllas utbud av papper. Deras basprodukt är ”Multi Copy”
som firar i år 30 årsjubileum i år.
Rundvandringen avslutades med en härlig landgång och en mycket aktiv frågestund i
konferensrummet. Undertecknad tackade Philip Håkansson och hans medarbetare Bengt för
ett givande och intressant studiebesök samt överlämnade de sedvanliga besöksbiljetterna till
en kreativ heldag på vårt Kreativum.
Vid pennan Kenneth Wantzin.

