Nyhedsbrev maj, 2016

ENVO Biogas Tønder
Richard Kjær, formand for leverandørforeningen ENVO Biogas Tønder meddeler, at
de snarest indkalder til generalforsamling
for foreningens medlemmer. Hvis man som
leverandør har spørgsmål er man meget
velkommen til at kontakte enten leverandørforeningen eller ENVO Group A/S.

ENVO Biogas Aabenraa
Der har været afholdt generalforsamling i
leverandørforeningen ENVO Biogas Aabenraa og bestyrelsen konstituerer sig ved møde d. 11. maj 2016 kl. 10.00. Mødet afholdes hos ENVO Group, Vestvejen 170, 6200
Aabenraa.

ENVO Group A/S:
Myndighedsmøde om sikkerhedsdokumentet for
ENVO Biogas Tønder:
Den 25. april blev der afholdt et myndighedsmøde om sikkerhedsdokumentet for ENVO Biogas
Tønder. Mødet blev afholdt på Tønder Rådhus
med deltagelse fra Arbejdstilsynet, Brand og
Redning Sønderjylland, Politiet, Tønder Kommune, ENVO samt ENVO´s rådgiver fra SWECO. Fra
ENVO deltog Bo Asmussen og Ejnar Nielsen.
På mødet blev ENVO´s udkast til sikkerhedsdokumentet gennemgået og drøftet. Det var et
godt og konstruktivt møde. Konklusionen var, at
sikkerhedsdokumentet et godt disponeret og har
en god struktur i dokumenterne. Dog mangler
der stadig en del, før det kan accepteres af myndighederne, hvilket ENVO på forhånd var klar
over.
Det blev aftalt, at ENVO sender den næste udgave af dokumenter mm. til Tønder Kommune senest den 25. maj. Derefter holdes det planlagte
møde den 8. juni, hvorefter det endelige sikker-
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hedsdokument kan laves og dette skal accepteres af risikomyndighederne.

Velkommen tilbage til Lenard Wiese Olsen.
Lenard er ansat pr. 1. maj 2016 som projekt leder
og samarbejdet er i fuld gang.
Lenard har e-mail: lwo@envogroup.dk og træffes
på telefon: 4173 4203.
Personalet hos ENVO deltager igen i år i Aabenraa Bjergmaraton d. 18. juni 2016.
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