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I denne udgave af HalmNyt informeres der om diverse forsøg, revision på Blok 8 samt 
nye chauffører. 

Diverse forsøg 
Der har gennem den sidste sæson løbende kørt små korte forsøg med levering af MIDIballer, hvor 

mængden af Rapsballer har været øget til 50 % pr. læs.  

De forsøg er nu slut. 

Det er vigtigt at pointere, at når der køres forsøg, så er det KUN de halmleverandører, som vi har ind-

budt til den aktuelle forsøgsperiode, der har ret til at levere til det forsøg. Alle andre skal levere efter vo-

res standardvilkår. 

I forbindelse med tidligere forsøg har vi gentagende gange observeret, at en del leverandører hurtigt 

tror, at det gælder alle. Men NEJ, hvis ikke man er blevet bedt om at levere til forsøget, så SKAL man 

levere efter vores standardvilkår. 

Skulle der fremadrettet opstå et særligt behov for at I, eller Fjernvarme Fyn, har brug for at lave særlige 
vilkår i en given periode, grundet halmmangel/ fugttolerancer eller lign. er det noget, vi vil tage stilling til 
og informere alle om i Halm Nyt. Vi vil gerne på vegne af Fjernvarme Fyn henvise til standardvilkårene 
for levering af halm, som findes på vores hjemmeside. Det er under de regler, vi altid indkøber halm.

Revison blok 8 
Revision for Blok 8 forventes at foregå fra uge 36 og frem til og med uge 39, med forventet nedlukning 
lørdag/søndag uge 35 og forventet opstart ultimo uge 39.

Nye chauffører 
Nye halmchauffører skal ved første ankomst til Fynsværket henvende sig i Port 1. I Port 1 udleveres en 

sikkerhedsfolder, hvorefter bomkort kan udleveres til chaufføren.  

Chaufførkortet til brug ved ankomst til halmladen udleveres fortsat af halmladen. Kontakt Tina Larsen 

tl@fjernvarmefyn.dk for oprettelse af kort, gerne 8 dage før første ankomst. 

Første gang en ny chauffør ankommer til halmladen, er det vigtigt at vedkommende tager kontakt til 
folkene i halmladen for introduktion, ring eventuelt først på telefon 27876062. 
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Fjernvarme Fyn ønsker alle vores Halmleverandører God Sommer 

Kontaktpersoner 
Halmladen på Fynsværket vedrørende ”dag-til-dag” leveringsspørgsmål: 27 87 60 62. 
Halmindkøb og spørgsmål vedrørende kontrakter m.m.: 
Tina Larsen 27 87 53 43 eller tl@fjernvarmefyn.dk 

Med venlig hilsen 

Tina Larsen 
Halmindkøber 
Fjernvarme Fyn 
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