
 

Efter en dejlig sommerferie er vi alle klar til at tage fat igen. Tak til alle som har hjulpet med 

ekstra ruter rundt omkring. Uden alle jer friske omdelere, som leverer aviser, pakker og breve 

m.m til hele Nordjylland, kunne vi ikke gøre det. 

Den mørke tid nærmer sig og det er vigtigt at passe på sig selv. Læs mere i denne nyhedsmail om 
sikkerhed, telefontider mv. 

Sensommer hilsen fra 
NORDJYSKE Medier, Distributionen 

 
Vær synlig og sikker i trafikken 
Den mørke tid nærmer sig og det er ekstra vigtigt, at du er synlig i trafikken, når du er ude at 
omdele.  Brug derfor din refleksvest, reflekser og evt. pandelampe og pas godt på dig selv. 
Har du ikke en refleksvest mv. så gå på www.budzonen.dk – webshoppen og bestil vest, lampe m.v 
der.  Det er ganske gratis. 
 
Telefonnumre - telefontider 

Telefonnummer til Vagten:    99353800 

SMS til klarmelding:   1231 (skriv klarmeld) 

SMS til bogpakker:    41930880 

Haste sager er for eksempel omkring manglende produkter, sygemelding og så videre. 

Telefonnummer 99 35 38 00 eller ndivagt@nordjyske.dk. Mellem 03.30-09.30/10.30. 
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Andre spørgsmål kan for eksempel være, hvis du mangler tasker, vil bestille ferie eller har andre spørgsmål. 

Kontakt os på tlf. 99 35 38 00 mellem 09.30-12.00 

Åbningstiderne er: 

        
Andre opkald  

9935 3800 
budledermorgennet@nordjyske.dk 

 

 
Haste opkald  
99 35 38 00 

ndivagt@nordjyske.dk  

Mandag 09.30 – 12.00 03.30 – 09.30 

Tirsdag 09.30 – 12.00 03.30 – 09.30 

Onsdag 09.30 – 12.00 03.30 – 09.30 

Torsdag 09.30 – 12.00 03.30 – 09.30 

Fredag 09.30 – 12.00 03.30 – 09.30 

Lørdag Lukket 03.30 – 10.30 

Søndag Lukket 03.30 – 10.30 

 
 
Budzonen – Feriepenge 

Feriepenge er noget du tjener udover din løn, men du får dem først udbetalt, når du holder ferie. 
 
Du optjener feriepenge i et kalenderår (1. januar – 31. december) og kan få dem udbetalt i 
forbindelse med afholdelse af ferie efter den 1. maj året efter. Du kan løbende se dine optjente 
feriepenge nederst på din lønseddel. 
 
Vær opmærksom på, at du løbende betaler AM-bidrag (8%) af feriepengene og at dit fradrag bliver 
brugt til beregning af evt. skat, af dine feriepenge. Du kan se specifikation på begge på din 
lønseddel. 
 
Er det optjente beløb UNDER kr. 1500.-, overfører vi automatisk alle dine feriepenge til din 
lønkonto omkring 1. maj og du vil modtage en lønseddel. 
 
Ny ferielov: Hvad betyder det for dig? 
 
Pr. 1. september 2020 overgår alle medarbejdere til samtidighedsferie. Det betyder at du 
hver måned optjener 2,08 feriedag med feriepenge, som du kan få udbetalt i forbindelse med 
afholdelse af ferie. Du skal fortsat anmode om feriepenge på www.borger.dk.  
 
For dig der vil vide mere om den nye ferielov 
 
I dag optjener du ferie fra 1. januar til 31. december, men holder først ferien fra 1. maj til 30. april i 
det efterfølgende kalenderår. Dette kaldes forskudt ferie. 
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Med den nye ferielov indføres samtidighedsferie. Dette betyder, at du kan holde din ferie samtidig 
med, at du optjener den. Ferien optjenes i perioden fra 1. september til 31. august. 

Overgangsperioden 

Med henblik på at regulere overgangen fra forskudt ferie til samtidighedsferie er der vedtaget en 
overgangsordning. Overgangsperioden er som følger: 

1. Ferie, optjent i kalenderåret 2018, dvs. 25 feriedage, afholdes i perioden fra 1. maj 2019 
til 30 april 2020. 

2. Ferie, optjent i perioden fra 1. januar 2019 til 31. august 2019, dvs. op til 16,64 dage, 
afholdes i perioden fra 1. maj 2020 frem til 31. august 2020. Det ferie som evt. ikke er 
afholdt inden 31. august 2020 overgår til samtidighedsferien (se punkt 4) 

3. Ferie, optjent i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020, dvs. op til 25 dage, vil 
blive indefrosset og udbetalt ved fratrædelse fra arbejdsmarkedet, fx ved pension. 
Udbetales fra en nyoprettet fond under navnet Lønmodtagernes Feriemidler. 

4. Pr. 1. september 2020 overgår alle medarbejdere til samtidighedsferie. 
 

(Feriefridage reguleres ikke af ferieloven, og fremgår derfor ikke af illustrationen eller oversigten 
nedenfor) 
 

 
 
 

Du kan også læse om feriepenge på www.borger.dk/feriepenge 
 
Har du spørgsmål vedr. feriepenge kan du ringe til din Distributionsleder. 
 
 
 
 
ENGLISH VERSION:    

After a lovely summer holiday we are ready to work again. Thanks to everybody who has helped 
with extra routes. We could not do this without all you morning fresh deliverers, who delivers 
papers, packages, letters etc. to Nordjylland.  
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A dark and cold period is soon to come, so please take care when you are out on your route 
delivering.   Read more in this newsletter about safety, opening hours etc.  

Best regards 

NORDJYSKE MEDIER/Distribution 

Phone numbers and opening hours on the phone 

Phonenumber to Vagten:   99 35 38 00  

SMS ready call:  1231 (write klarmeld) 

SMS book packages:  41 93 08 80 

Urgent matters are e.g. concerning missing products, sick leave and so on. 
Phone number:  99 35 38 00 or ndivagt@nordjyske.dk. Between 03.30 – 9.30/10.30 

Other questions can be if you want a new bag, want to have a day of or a longer holiday or other 
questions. Contact us on 99 35 38 00 – between 9.30 – 12.00. 

Opening hours are: 

        
Other calls  
9935 3800 

budledermorgennet@nordjyske.dk 

 

 
Urgent calls  
99 35 38 00 

ndivagt@nordjyske.dk  

Monday 09.30 – 12.00 03.30 – 09.30 

Tuesday 09.30 – 12.00 03.30 – 09.30 

Wednesday 09.30 – 12.00 03.30 – 09.30 

Thursday 09.30 – 12.00 03.30 – 09.30 

Friday 09.30 – 12.00 03.30 – 09.30 

Saturday Lukket 03.30 – 10.30 

Sunday Lukket 03.30 – 10.30 

 

Be visible and safe in the traffic 
The dark period of the year is upon us and it is EXTRA important that you are visible in the traffic, 
when you are out distributing. Therefore, use your lights and reflective vest and take good care of 
yourself.  

If you do not have one, then order one on www.budzonen.dk – webshoppen. It’s for free.  
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