
 

En mild vinter er over os. Dagene er tiltagende og vi går lysere tider i møde.  Måske møder du 
allerede nu små tegn på forår, når du er ude af omdele?  

Men skulle Kong Vinter vise tænder med sne, kulde og isglatte veje – er det vigtigt, du er ekstra 
forsigtig, når du er ude af omdele og husker både lys, refleksvest og pigsåler.  

 

Konfirmand 2017 – udfyld formular og få en hilsen 

Skal du konfirmeres i år? Så husk at logge på budZonen inden den 19. marts 2017 og udfyld 
formularen. Du finder den under topmenuen ”Fordele”. Når du har udfyldt formularen, vil vi sørge 
for, at du modtager en lille hilsen på den store dag. 

Vær opmærksom på, hvis du skal have fri i forbindelse med din konfirmation, skal du kontakte 
din budleder senest 14 dage før du ønsker fri. 
 

Tjen gode lommepenge 
Har du en god ven eller veninde som kunne tænke sig, at tjene lidt lommepenge ved at omdele 
aviser og reklamer – så få dem til at skrive sig op på www.budzonen.dk  - så kontakter vi dem, hvis 
der bliver en ledig rute i nærheden af deres bopæl.  

 

Aktivering af skattekort/frikort for 2017 
Et nyt år er skudt i gang, og alle får nyt skattekort/frikort. Du bør tjekke dine skatteoplysninger for 
2017 i din skattemappe på www.skat.dk under menuen ”Borger” og ”Forskudsopgørelse”. SKAT 
kan også kontaktes på tlf. 7222 1818 – eller du kan henvende dig hos Borgerservice. 

http://www.budzonen.dk/
http://www.skat.dk/


Husk også for en sikkerheds skyld at tjekke med SKAT, at der er dannet et skattekort/frikort til dig 
– også selvom du f.eks. har haft fritidsjob to år i træk. Dit skattekort/frikort skal være aktivt ved 
SKAT, så vi kan hente det elektronisk. Er skattekortet/frikortet ikke aktiveret, vil der blive trukket 
55% i skat. 

Det er kun vigtigt, at vi hører fra dig, hvis du ønsker at ændre fra hovedkort til bikort – eller 
omvendt – ellers foregår det helt automatisk. 

Vær synlig og sikker i trafikken 
Vinteren er over os, og det er ekstra vigtigt, at du er synlig i trafikken, når du er ude at omdele. 
Brug derfor din refleksvest og pas godt på dig selv. 
Husk, at du kan bestille gratis pigsåler i webshoppen på budZonen, som hjælper dig med at stå 
fast, når der er isglat. 

 

ENGLISH VERSION: 

Until now the winter has been very mild. Days are getting longer and lighter days to come and 
maybe you have already seen a sign of spring on its way, when you are delivering on your route? 

If winter should suddenly come, then please take care when you are working – remember both 
reflective yellow vest and spike soles.  

  

Be visible and safe in the traffic 

The winter is upon us and it is extra important that you are visible in the traffic when you are out 
distributing. Therefore, use your reflective vest and take good care of yourself. Remember that 
you can order free spike soles in the webshop at budZonen, which will help you to stand firm 
when it is icy. 


