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ENVO Biogas Tønder 

 

Billede af flot rapsmark fra Solvig 

 

 

Besøg fra Wellisfarms, Fillipinerne, på Midtmosevej.  

Kevin Lim og hans forældre, der driver en kyllinge-

produktion med tilhørende biogasanlæg i Filippiner-

ne, besøgte onsdag d. 18. maj byggepladsen ENVO 

Biogas Tønder. På mødet blev der blandt andet disku-

teret procesteknik og metoder til at stabilisere bio-

gasprocesser, der udrådner kvælstofrige substrater 

som f.eks. kyllingemøg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billede fra Midtmosevej d. 31.5.2016 

Ommen & Møller var i dag med ude og be-

sigtige byggepladsen i Tønder. Næste step 

er at begynde at lave fundamentet til tank-

arealet. Ommen & Møller genoptager ar-

bejdet på byggepladsen i uge 24 og vi glæ-

der os over, at der igen er aktivitet på byg-

gepladsen. 
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ENVO Biogas Aabenraa 

Fredag d. 10. juni var der møde i leverandørfor-
eningen for ENVO Biogas Aabenraa.  
Forhold omkring afhentning og aflevering af hus-
dyrgødning blev drøftet. 
Planen er at vi efter sommerferien påbegynder 
rydning af grunden i Kliplev.  
 
 
ENVO Group A/S: 
 

 
 
Velkommen til Birgit Søndergaard Tiedemann.  
Birgit er ansat i virksomhedspraktik pr. 17. maj 
2016 og skal primært bidrage i HSE/QSE arbej-
det.  
 
Birgit træffes på e-mail: bst@envogroup.dk og 
træffes på telefon: 41 73 42 04. 
 
 

 
 
Også velkommen til Anette W. Isaksen. Anette er 
ansat i virksomhedspraktik pr. 23. maj 2016. 
 
Anette træffes på e-mail: awi@envogroup.dk. 
 
Vi glæder os rigtig meget til samarbejdet med 
jer. 
 
Derudover kan personalet hos ENVO glæde sig til 
personaledagen, hvor vi igen deltager i Aabenraa 
Bjergmaraton d. 18. juni 2016.  
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