Nyhedsbrev august, 2016

ENVO Biogas Tønder A/S

Der køres i pendulfart mens Ommen & Møller støber
tank-areal. De første 4 tank fundamenter er klar.

C-Nox medarbejder der monterer en gasfakkel. Ved
ENVO Biogas Tønder skal der leveres 3 stk. af hver
med en kapacitet på 2700/m3.

ENVO Group A/S
Vestvejen 170 – 172, 1. sal, 6200 Aabenraa, Denmark
CVR nr. 33506511 Telefon : + 45 72 34 42 20 – mail : info@envogroup.dk

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

ENVO Group A/S:

Har du/I ellers lyst til at følge med i nyt fra ENVO, så
følg vores Facebook side:
ENVO Group A/S: https://www.facebook.com/ENVOGroup-AS274965295909408/?ref=aymt_homepage_panel

Uddrag fra artikel i Jyske Vestkysten d. 12/8:
Besøg:
AABENRAA: Envo Group A/S, der i øjeblikket er ved at
bygge et stort biogasanlæg i Tønder, har også andre
byggeplaner i skuffen.
Firmaet vil bygge en kontorbygning og et testcenter
på arealet over for Sydbanks hovedkvarter ved Rugkobbel i Aabenraa.
Planen er at kontorbygningen skal være over 12 meter høj, men kommuneplanen fastslår, at der kun må
bygges i op til 8,5 meters højde i det naturskønne
område.

Mandag d. 15. august kl. 18.00 – 20.00 får ENVO besøg af Rotary Tønder. Mødet vil foregå på byggepladsen i Tønder.
Personale:
Personalet er tilmeldt DHL Stafetten i Aabenraa
onsdag d. 24. august 2016.

Derfor skal politikerne nu tage stilling til både en lokalplan og et kommuneplantillæg for området.
I forbindelse med lokalplanforslaget er der lavet visualiseringer, der viser, hvordan den fem etager høje
kontorbygning vil tage sig ud fra forskellige vinkler.
Planen
Ifølge Philip Tietje (V), der er formand for vækst- og
udviklingsudvalget, vil bygningen ikke blive dominerende på trods af højden, fordi den skal ligge i et bakket område.
Det er planen, at der skal etableres to nye indkørsler
til det nye område. Den ene skal føre ind til lager og
testcenter, mens den anden er indkørsel til kontorbygningen.
Envo har erhvervet en meget stor grund, og det er
meningen, at de ubebyggede arealer skal udlægges
som et parklignende grønt område.
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