Kære Halmleverandør.
…Når vi nu er i gang med de gode nyheder, så er der lige en mere….
Jeg har netop fået grønt lys for at man ikke behøver at følge tvangsruten når man FORLADER
værket. – Dog med en enkelt undtagelse. Læs mere herunder hvis du er transportør.
Vi ændrer på reglerne for tvangsruten, når man forlader værket, efter aflæsning.
Som jeg skrev tidligere stiller vi ikke længere krav om net på halmtransporter. Men da vi sad og
snakkede om det i gruppen. – Faldt snakken også på tvangsruten. Dvs. at der er ikke ændret på at der
en tvangsrute når man ankommer til værket, den forbliver som den altid har været. Men der hvor vi
kunne se en mulighed er når man forlader værket igen.
Indtil i dag har det været sådan, at den tvangsrute der er ind til værket også skal følges ud igen. – Man
har altså ikke haft lov til at køre ned ad Stamholmen, og ind i rundkørslen ved Hans Bangs hus.
Årsagen til at det blev bestemt at der var ”tvangsrute” er tab af halm, som der har været diskuteret en
del med grundejerforeningen omkring på holmen.
Vi ser dog ingen udfordringer i at returruten kan gå ad Stamholmen via rundkørslen, hvis blot vognene
er tømt for halm, og HELT rengjorte, så der ikke kan drysse noget af. Dog vil det stadig gælde den
undtagelse, at returruten er den samme som tvangsruten ind, hvis man bliver afvist med halm.
Uanset om det er et lag, eller et helt læs. – da vi ikke vil være uvenner med naboerne.
Men så snart bilen er tom, og rengjort må man altså fremover gerne køre ned ad Stamholmen, hvis
det altså giver mening i forhold til hvor man skal hen.
Nu går jeg på ferie, så ikke flere nyheder i denne måned. 😊
Nedenstående gælder stadig:
Ferieplanlægning.
Jeg har planlagt ferie i uge 29, 30 og 31, i mens jeg er væk, vil det være min kollega Mikkel Henriksen
der styrer slaget. – Så hvis i har spørgsmål til driften/opstarten/logistikken eller lignende der haster. Så
er det Mikkel i skal have fat i. Hvis det er andre ting, som godt kan vente så er jeg tilbage igen, og klar
til at hjælpe mandag den 08.08.2022.
Mikkel kan træffes på tlf: 9955 6232 eller på mail: mikhe@orsted.com
Dette var ordene for denne gang.
Rigtig god høst.
Mvh
Mikkel og Marianne

