Har du problemer med at læse denne mail, så klik her for en online version

14.11.2016

Sæsonen er kommet godt igang på AVV, men vi har desværre konstateret at
der er fejl i nogle af afregningerne.
Kære Halmleverandør.
Så blev det efterår, og Avedøreværket er kommet i gang, men vi har desværre haft fejl i vores afregninger.
1. oktober blev det koldt nok til at biokedlen kunne komme med igen. Og vi har fået en fin start. Vi har fået
noget rigtig fint halm ind, og det har også afspejlet sig i at vi har fået en sæson med fuld skrald lige fra første
dag.
Hen over sommeren har vi fået udskiftet både sugetræksblæser og posefiltre, som var noget at det som
drillede i foråret. Så vi forventer at få en rigtig god sæson, uden for mange stop.
Hver sommer plejer vi at få kalibreret vægt og fugtmålerne på kranen. I år var ingen undtagelse. Det viste
sig i midlertid, at vores målere var blevet for gamle, og at det var nødvendigt at udskifte målerne med nogle
nye. Desværre må vi i den forbindelse konstatere at der har været en kommunikationsbrist mellem DONG,
kranfirmaet, og firmaet der skulle levere målerne, så blandt andet kunne de nye målere ikke gå under 12 %.
Målerne bliver derfor tilrettet nu, således at de igen kan gå ned til de 10%, og så de igen kommer til at måle,
som vi gjorde inden udskiftningen. Den ene kran er ved at blive opdateret lige nu, og den anden bliver skiftet
i næste uge.
Jeg får samtidig et skema fra målerfirmaet, hvor jeg kan aflæse forskellen i mellem deres og vores måling,
og så snart jeg har det, bliver der lavet en efterberegning, og de manglende penge bliver derefter udbetalt.
Jeg beklager meget at dette først er blevet opdagt efter at vi er gået igang.
Alt i alt en meget beklagelig fejl, som vi gerne ville have været foruden. Foreningen Danske
Halmleverandører er informeret om situationen. både med hensyn til baggrunden, og hvordan vi vil løse det.
En anden udfordring vi har haft efter vores opstart, er at der ikke altid er blevet sendt mail med detaljer på
indvejningerne, det skyldes nogle udfald på vores email-server. Det skulle gerne virke igen, og der arbejdes
lige nu på en løsning, så vi igen får en mere stabil linje.
Til info kan jeg også meddele at vi kommer til at tage biokedlen ud i ca. 7 dage. Det er ikke fordi der er
problemer med biokedel, men fordi man er nødt til at pille blok 2 ud, og desværre kan vi så ikke køre med
biokedlen imens. Vi forventer af biokedlen tages ud fra d. 20.11 til 27.11. Men nærmere info følger ved
udsendelse af næste ugeplan, hvor jeg forhåbentligt kender de præcise datoer.
Hilsen
Marianne Engholm
DONG Energy
www.dongenergybio.dk
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