Kære Halmleverandør.
Halmkedlen er til reparation, og er
først med igen om 3 uger.

Efter at vi har fået åbnet halmkedlen, og tjekket op på risten, har det desværre vist sig at det
stod værre til end først forventet. Det betyder at vi ikke kommer med igen fra weekenden
som først antaget, men tidligst fra 14. maj.
Det er desværre plejlstængerne det er galt med igen. De kan simpelthen ikke holde, de
knækker simpelthen i materialet. Og der skal laves helt nye, og det tager desværre tid, da
det ikke er lagervarer.
Kommer vi i gang igen, eller er det slut på sæsonen?
Det kan jeg desværre ikke sige med sikkerhed endnu. Da det kommer an på om der stadig
er et varmebehov, når Halmkedlen igen er klar. Der er jo ingen endnu der kender vejret for
maj måned. Men vi er også nødt til at sige at eftersom vi er i midten af maj inden vi er
færdige, så er sandsynligheden for at det er blevet for varmt, jo desværre stor. Det ved vi
bare ikke noget om før vi nærmer os en klarmelding af kedlen.
Hvis vi får muligheden for at køre, så gør vi det selvfølgelig. Og så kontakter jeg dig igen, for
levering af halm. Men vi må også indse at det desværre kan være slut for denne sæson.
Hvad med det halm vi mangler at aftage?
Hvis vi ikke får lov til at starte igen, eller hvis vi ikke får lov til at køre længe nok til at vi
kommer helt i mål, så vil mængderne ifølge kontrakten skulle leveres i næste sæson. –
Denne overskydende halm, vil selvfølgelig skulle leveres først, inden vi går i gang med noget
at det nye. Og prisen forsætter med at blive reguleret op hver måned indtil hele mængden er
leveret.
Vi beklager rigtig meget de gener det giver hos dig. Vi ved godt at i alle gerne ville levere det
hele. Og vi ville også helst aftage det hele. Men det er desværre ikke sikkert at det er muligt i
år. Det ved vi først omkring midten af maj.
Men husk at vi har ikke opgivet at starte igen. Hvis det er muligt, så starter vi igen.
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