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ENVO Biogas Tønder A/S 

Leverandørforeningen for ENVO Biogas Tønder 

A/S er inviteret til møde. Mødet afholdes her på 

Vestvejen 170, 6200 Aabenraa, hvor Bo vil give 

en status på byggeriet i Tønder og den forven-

tede tidsplan. 

 
ENVO Group A/S: 
 
ENVO Group fik d. 30. august tildelt CSR- mærket på 
Aabenraa Rådhus. CSR står for Corporate Social Re-
sponsibility og er udtryk for, hvor gode virksomheder 
er til at tage et socialt ansvar. 
57 virksomheder i Aabenraa Kommune fik kommunal 
anerkendelse for at tage ledige, fleksjobbere og lær-
linge ind, ENVO Group er stolte af diplomet. 

 
 

 
 
Billede fra receptionen på Aabenraa Rådhus, hvor CSR-
mærket blev tildelt 57 virksomheder. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
ENVO Biogas Aabenraa 
 
Der er fortsat forhandlinger i gang med mulige nye 
leverandører til ENVO Biogas Aabenraa A/S. 
 

Personale: 
 
Velkommen til Bastian Breum Laursen.  

Bastian er 26 år gammel og studerer i øjeblikket til it 
diplomingeniør på SDU Odense men er originalt fra 
Faxe Ladeplads på Sjælland. 

Som it-ingeniør skaber man bl.a. it, der understøtter 
en virksomheds forretning og binder ledelse og pro-
duktion sammen. Man kan også arbejde med udvik-
ling af software til smartphones, produktionssyste-
mer og web-løsninger mv. 

Faktisk er Bastian ikke et ukendt navn hos ENVO, idet 
han på 4. semester lavede et projekt om kørselsplan-
lægning sammen med 3 medstuderende. 

I forbindelse med sit afslutningsprojekt, en webbas-
seret platform til ENVO´s miljø-, arbejdsmiljø- og sik-
kerhedsledelsessystem, vil Bastian i de næste par 
måneder arbejde hos os indtil hans del af systemet 
forhåbentlig er færdig i december. 

Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet med Basti-
an. 
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Personalet deltog d. 24. august i DHL Stafetten i 
Aabenraa. Et super flot arrangement med ca. 5.500 
deltagere.  
 
Vi er klar til DHL Stafetten igen i 2017. 
 
 

 
 

 


