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Saneringen av Skyttemossen-Vildvinet
Inom kort kommer ett saneringsprojekt inledas i området Skyttemossen-Vildvinet. Området är en
gammal torvmosse som fram till 1960-talet användes som soptipp och marken måste därför saneras
innan planerade bostadsprojekt kan påbörjas. Vi vill därför informera dig om vad som kommer att
hända på platsen genom en kortfattad information i det här brevet. Utöver detta bjuder vi här med
också in till ett informationsmöte där du får veta mer.
Onsdagen den 17 maj är du välkommen till bibliotekets hörsal klockan 18.00. Där kommer vi
berätta mer om saneringen och du kommer att få träffa representanter från Njudung Energi och
Vetlanda kommun, samt ha möjlighet att ställa frågor. Vi bjuder på kaffe och vill därför att du anmäler
dig senast måndagen den 15 maj till info@njudung.se eller 0383-76 38 00.
Tidsplan
Saneringsprojektet startar under slutet på maj månad med att avverka träd och buskar i området för
åtkomlighet vid kommande arbete. I mitten av augusti påbörjas själva saneringen i form av
schaktningsarbete. Detta beräknas pågå fram till sommaren 2018 och därefter kan bostadsprojekt
påbörjas. Förutom bostäder ska även förskolan vid Tomasgården byggas om.
Vad är det vi tar bort?
Materialet som forslas bort är fyllnadsmaterial innehållande gamla sopor och torv. Cirka 90 000 ton
massor kommer att tas bort och ersättas med rena jordmassor. Föroreningarna som finns på platsen är
bundna till jorden och sprids normalt inte med luften.
Trafikstörningar, buller och säkerhet
Det kommer bli livlig trafik i området, då flera lastbilar är igång samtidigt och kör mellan
saneringsområdet och Njudung Energis avfallsanläggning på Flishult. Ljud från verksamheten med
gräv- och lastmaskiner kommer huvudsakligen att förekomma under vardagar dagtid mellan kl. 06-19.
Saneringsområdet kommer under hela processen att vara inhägnat och avspärrat. Under den tid när
personal inte finns på plats kommer grindar för passage även att vara låsta.
Har du frågor?
Vid frågor är du välkommen att kontakta Njudung Energi, 0383-76 38 00 eller Thomas Svensson, Miljöoch byggförvaltningen, 0383-971 83.
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