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NORDJYSKE Medier: Distribution Bude  

Blanket Registrering af arbejdsmiljøproblemer i Distribution: Bude 

 Problemoverskrift  Vinter glatføre 

 Problembeskrivelse  Omdelerne falder og kommer til skade når der er glat 

 Kategorisering i arbejdsmiljøområde  8a. Hjælpemidler: personlige værnemidler 

 Kort sigt: Afhjælpning eller endelige løsning  Udlevering af gratis pigsko (bestilles på www.budzonen.dk) 

 Lang sigt: Endelig løsning  
At der ryddes sne og saltes. Abonnenter i sneramte områder gøres 

opmærksom på, at der skal ryddes sne og saltes, for at vi kan 

komme frem. 

 Økonomi  Ca. 100,- DKK pr omdeler 

 Kort sigt: Ansvarlige og deadline   

Løsningsansvarlige på kort sigt (navn) Erling Jørgensen 

Løsningsansvarlige på kort sigt (email) ej30@nordjyske.dk 

Opfølgningsansvarlige på kort sigt (navn) Erling Jørgensen 

Opfølgningsansvarlige på kort sigt (email) ej30@nordjyske.dk 

Deadline for kort sigt opfølgning 17-11-2015 

 Lang sigt: Ansvarlige og deadline   

Løsningsansvarlige på lang sigt (navn) Erling Jørgensen 

Løsningsansvarlige på lang sigt (email) ej30@nordjyske.dk 

Opfølgningsansvarlige på lang sigt (navn) Erling Jørgensen 

Opfølgningsansvarlige på lang sigt (email) ej30@nordjyske.dk 

Deadline for lang sigt opfølgning 16-12-2015 

 Orientering   
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NORDJYSKE Medier: Distribution Bude  

Blanket Registrering af arbejdsmiljøproblemer i Distribution: Bude 

 Problemoverskrift  Reflekser og lys på trailer 

 Problembeskrivelse   

 Kategorisering i arbejdsmiljøområde  6b. Risiko for ulykker: adgangsveje/transport og færdsel 

 Kort sigt: Afhjælpning eller endelige løsning  

Fra og med 2013 er de sendinger af trailere vi har købt hjem fra 

fabrikken udstyret med 8 reflekser (2 hvide foran, 2 røde bagpå og 

2 gule på hver side). Der udleveres rød baglygte til de omdelere 

der ønsker det! 

 Lang sigt: Endelig løsning   

 Økonomi  Ca. 50,- DKK pr omdeler 

 Kort sigt: Ansvarlige og deadline   

Løsningsansvarlige på kort sigt (navn) Erling Jørgensen 

Løsningsansvarlige på kort sigt (email) ej30@nordjyske.dk 

Deadline for kort sigt opfølgning 31-12-2013 

 Lang sigt: Ansvarlige og deadline   

 Orientering   
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NORDJYSKE Medier: Distribution Bude  

Blanket Registrering af arbejdsmiljøproblemer i Distribution: Bude 

 Problemoverskrift  Belastning af bentøjet 

 Problembeskrivelse  
Trapper er hård belastning for ben og knæ. Brevindkast er ofte 

placeret uhensigtsmæssigt. Sidder nede ved jorden. Primært et 

problem i Aalborg og større byer med etagebyggeri. 

 Kategorisering i arbejdsmiljøområde  3b. Ergonomiske forhold: arbejdsbelastninger 

 Kort sigt: Afhjælpning eller endelige løsning  

Problemerne løses i løbet af 2012 i takt med at postkasseanlæg 

skal placeres i bunden af opgangene samt at postkasser i villa-

/rækkehuse skal flyttes ud i skel.  

Der uploades film vedr. sikkerhed for omdelere på 

www.budzonen.dk. 

 Lang sigt: Endelig løsning   

 Økonomi   

 Kort sigt: Ansvarlige og deadline   

Løsningsansvarlige på kort sigt (navn) Erling Jørgensen 

Løsningsansvarlige på kort sigt (email) ej30@nordjyske.dk 

Opfølgningsansvarlige på kort sigt (navn) Erling Jørgensen 

Opfølgningsansvarlige på kort sigt (email) ej30@nordjyske.dk 

Deadline for kort sigt opfølgning 01-01-2013 

 Lang sigt: Ansvarlige og deadline   

 Orientering   
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NORDJYSKE Medier: Distribution Bude  

Blanket Registrering af arbejdsmiljøproblemer i Distribution: Bude 

 Problemoverskrift  Arbejdet udføres i mørke 

 Problembeskrivelse  
Det kan være svært at se budlisten og det kan være farligt at 

færdes på uoplyste havegange og stier.  

De øvrige trafikanter kan ikke se omdeleren. 

 Kategorisering i arbejdsmiljøområde  8a. Hjælpemidler: personlige værnemidler 

 Kort sigt: Afhjælpning eller endelige løsning  
Der udleveres gratis refleksvest ved ansættelse og der udleveres 

på forespørgsel gratis pandelampe (bestilles på www.budzonen.dk) 

 Lang sigt: Endelig løsning   

 Økonomi  Under 100,- DKK pr omdeler 

 Kort sigt: Ansvarlige og deadline   

Løsningsansvarlige på kort sigt (navn) Erling Jørgensen 

Løsningsansvarlige på kort sigt (email) ej30@nordjyske.dk 

Opfølgningsansvarlige på kort sigt (navn) Erling Jørgensen 

Opfølgningsansvarlige på kort sigt (email) ej30@nordjyske.dk 

Deadline for kort sigt opfølgning 01-10-2010 

 Lang sigt: Ansvarlige og deadline   

 Orientering   

  



Handleplan for arbejdsmilj&#248;et i Combine A/S: Combine2 

 

 powered by defgo.net  | info@defgo.net | www.defgo.net  
| 5 | 

 

NORDJYSKE Medier: Distribution Bude  

Blanket Registrering af arbejdsmiljøproblemer i Distribution: Bude 

 Problemoverskrift   

 Problembeskrivelse   

 Kort sigt: Afhjælpning eller endelige løsning   

 Lang sigt: Endelig løsning   

 Økonomi   

 Kort sigt: Ansvarlige og deadline   

 Lang sigt: Ansvarlige og deadline   

 Orientering   
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NORDJYSKE Medier: Distribution Bude  

Blanket Registrering af arbejdsmiljøproblemer i Distribution: Bude 

 Problemoverskrift  Trailerhjul 

 Problembeskrivelse  
Ønske fra omdelere om at få gummihjul på trailer/trækvogn i 

stedet for de hårde hjul som larmer og ikke kører så godt når 

traileren er fyldt. 

 Kategorisering i arbejdsmiljøområde  8b. Hjælpemidler: arbejdsredskaber 

 Kort sigt: Afhjælpning eller endelige løsning  

Hjulene på trailerne er skiftet til en meget lette og større model 

med blødere dæk. Hjulene har nu støre diameter. De vejer kun det 

halve og dækkene er i blødere massiv gummi (støjsvage og 

punkterfri).  

Traileren er nu også konstrueret med aftageligt næsehjul, således 

de omdelere, der går rundt og bruger traileren som trækvogn ikke 

skal løfte traileren hver gang de sætter i trav! 

 Lang sigt: Endelig løsning   

 Økonomi  Ca. 80,- DKK ekstra pr trailer 

 Kort sigt: Ansvarlige og deadline   

Løsningsansvarlige på kort sigt (navn) Erling Jørgensen 

Løsningsansvarlige på kort sigt (email) ej30@nordjyske.dk 

 Lang sigt: Ansvarlige og deadline   

 Orientering   
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