2021 på SSV – Alle restmængderne fra 2020/21 er brugt.
Vi er godt i gang med denne sæson.

2021 nærmer sig sin slutning,
I den forbindelse vil jeg lige give en lille status på året der er gået.
Et år hvor vi har set en øget efterspørgsel på EL og dermed højere el
priser.

Vi har allerede brugt en del halm, og det ser ud til at fortsætte. Så vi skal nok nå i mål.
Da vi startede denne sæson, var det med et efterslæb på 40% fra sidste sæson. Vi tegnede derfor
ikke nye kontrakter inden opstart.
Normalt starter vores halmsæson reelt først omkring 1. december, men den høje el efterspørgsel har
gjort at vi på nuværende tidspunkt allerede er nået rigtig langt, og derfor har vi også allerede fået kørt
alle restmængderne fra sidste sæson færdig, og vi er godt i gang med sæsonmængden 2021/22.
Så selvom sæsonen reelt først er startet i denne uge, så er vi altså rigtigt godt med. Og vi skal nok nå
i mål denne sæson.
Det er af EU bestemt at vi/i fremover skal overholde krav om bæredygtighed på halm, som vi
gør på vores øvrige brændsler.
Og der er nu blevet opsat nogle krav vi/i skal efterleve for at vi kan brænde halm af vores værker
fremover. Disse EU-krav har man fra dansk side sammenføjet til 4 punkter. Disse krav gælder
desværre allerede fra indeværende sæson.
Der arbejdes lige nu på at finde en nemmere måde at gøre det på. – men indtil da er der lavet en Troog love erklæring som jeg skal bede jer udfylde, og returnere, så vi sammen kan dokumentere
forholdene.
Jeg vil derfor i denne uge udsende en sådan erklæring, til alle nuværende leverandører, Og jeg vil
bede dig returnere blanketten senest 23. december. Sammen med blanketten har vi forsøgt at lave en
beskrivelse af hvad det er for krav der skal overholdes. Denne forklaring følger med blanketten, så det
forhåbentlig kan give en forklaring af hvad det er for krav. Skulle du være i tvivl om noget, er du
velkommen til at ringe eller skrive til mig.

Jeg har fået en ferieafløser på logistikken som hedder Mikkel.
Mikkel Henriksen er blevet oplært så han kan tage over på logistikken for mig ind imellem, når jeg har
ferie, eller er ude af huset. Flere af jer har allerede talt med ham.
Som planerne er nu, er Mikkel udelukkende inde over logistikdelen. Så når jeg holder ferie, kan i
kontakte Mikkel, så skal han nok hjælpe.
Mikkel’s mailadresse er MIKHE@orsted.com, og hans telefonnummer er 9955 6232.
Det er dog kun i forbindelse med at jeg holder ferie, ellers er det fortsat mig i skal have fat i.

Vores mailadresser har skiftet efternavn.
Alle vores mailadresser har skiftet efternavn til .com. Dvs at min mailadresse fremover er
MARIC@orsted.com. Her i starten bliver din mail selvfølgelig videresendt hvis du skulle skrive forkert,
men på det tidspunkt lukker den gamle adresse ned, så væn dig allerede nu til at bruge den nye
adresse.

Det er snart tid til årets sidste leverancer:
I den forbindelse vil jeg lige fortælle jer lidt om hvordan vi slutter året af.
Uge 49, der sendes plan ud for uge 50 og 51.
Uge 50, der sendes plan ud for kørsel i uge 52.
Uge 51, der sendes plan ud for kørsel i uge 01.
Uge 52, bliver der ikke sendt planer ud!
Vi har normalt svært ved at se nogle dage frem, så at skulle se 2 uger frem, er bestemt ikke nemmere.
Men jeg forsøger at lave en forhåndsplan for de enkelte uger, så langt frem som muligt, men da
produktionen ikke er særlig stabil, vil der komme en del ændringer til planerne.

Åbningstider til Jul.
Halmmodtagelsen i SSV har følgende åbningstider:
Dag
Dato
Fra
Til
Mandag

20 december

07:00

18:00

Tirsdag

21 december

07:00

18:00

Onsdag

22 december

07:00

18:00

Torsdag

23 december

07:00

18:00

Fredag

24 december

07:00

14:00

Lørdag

25 december

Lukket

Søndag

26 december

Lukket

Mandag

27 december

07:00

18:00

Tirsdag

28 december

07:00

18:00

Onsdag

29 december

07:00

18:00

Torsdag

30 december

07:00

18:00

Fredag

31 december

07:00

14:00

Lørdag

1 januar

Lukket

Søndag

2 januar

Lukket

HUSK AT SENESTE ANKOMST ER EN ½ TIME FØR LUKKETID
Da julen falder således at juledag og 2. juledag er en lørdag
og en søndag, giver det lidt udfordringer med åbningstiderne i
halmladen, da vi jo ikke har lov til at køre mere end de 4 timer
søndag fra 10-14.
Det er derfor blevet besluttet at holde lukket både den
25 og 26 december, og igen den 1. og 2 januar 2022.

Det betyder dog også at der skal 100% fyldt i halmladen
den 24. og 31 december. Og hvis vi skulle løbe tør i løbet af søndagen,
skal i være klar til at køre en del ind igen mandag.
Men vi vælger at løbe den risiko da vi ved af erfaring at forbruget meget
vel kan falde en del fra den 24 om aftenen.
Det var vist alt hvad jeg havde at sige for denne gang.
Med det vil Mikkel og jeg bare sige tak for det gode samarbejde i 2021,
vi ser frem til samarbejdet igen i 2022.
God jul til dig, dine kolleger og din familie, når i kommer dertil.
Med venlig hilsen
Mikkel Henriksen og Marianne Engholm

