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                         Nyhedsbrev november, 2015 

 

 

ENVO Group 

ENVO Group havde mandag den 26. okto-

ber besøg af Lotte Rod og Morten Øster-

gaard. Lotte og Morten havde taget turen 

til Sønderjylland for at besøge virksomhe-

der, der har fokus på ”Grønne løsninger, 

grønne tiltag og nye grønne arbejdsplad-

ser”. Det var en rigtig spændende formid-

dag. Først fik Lotte og Morten en informati-

on omkring ENVO Group og dernæst gik tu-

ren til ENVO Biogas Tønder, hvor de fik mu-

lighed for at se byggepladsen. 

 

Morten og Lotte foran kontoret på Vestve-

jen i Aabenraa. 

 

 

 

 

 

 

Rundvisning i kælderen på byggepladsen i 

Tønder. 
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Torsdag d. 22. oktober havde Michael Mad-

sen fornøjelsen af at give et indlæg for Ro-

tary Club Toftlund. Omdrejningspunktet var 

ENVO Groups aktuelle anlægsprojekt i Tøn-

der i form af ENVO Biogas Tønder, men der 

blev også givet en kort introduktion til for-

retningsområder, der tidligere har været 

dominerende (solcelleanlæg, LED-belysning, 

køb og salg af reservedele til vindbranchen). 

Tilhørende kom med mange gode spørgs-

mål og pointer. Der blev især diskuteret 

økologi og nye muligheder for økologiske 

landmænd. ENVO Biogas Tønder vil som det 

første biogasfællesanlæg i Danmark få en 

dedikeret økologisk linje. Samme koncept 

kopieres til søsteranlægget ENVO Biogas 

Aabenraa, hvor byggefasen formentlig ind-

ledes til foråret. 

ENVO Biogas Aabenraa 

Der er aftalt bestyrelsesmøde i leverandør-

foreningen for ENVO Biogas Aabenraa d. 8. 

december 2015 kl. 14.00-15.00.  

 

ENVO Biogas Tønder 

Tankareal bliver synligt og der støbes på 

bygning 1 + 2 nu. 

 

Der er aftalt nyt nabo orienteringsmøde d. 

3. december 2015 kl. 16.00 – 18.00. Mødet 

afholdes på Midtmosevej 4, Tønder.  

ENVO generelt 

Praktikforløb v/ Freja Wind Asmussen 

Jeg har i denne uge haft fornøjelsen af, at 

være i praktik ved ENVO. Det har været en 

utrolig hyggelig uge, hvor jeg blandt andet 

har været på byggepladsen i Tønder, hjul-

pet med at få styr på deres mange telefo-

ner, været med til møder, undersøgt ting og 

sager og ringet til diverse firmaer. I denne 

praktikuge har jeg fået indblik i, hvor meget 

det kræver, og hvor stor en opgave det er, 

at køre en nystartet virksomhed som ENVO.  

Vh Freja Wind Asmussen 

 

I næste nyhedsbrev følger et indlæg fra 

praktikforløb for Jesper Thygesen fra Tøn-

der kommuneskole.  
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Mandag d. 2. november 2015 startede  

Mohammad Parwiz i virksomhedspraktik. 

Mohammad er uddannet bygningsingeniør 

og skal primært være anker mand på byg-

gepladsen i Tønder i den resterende bygge-

tid. 

 

 

 

 


