Foråret har været dejlig og lun og de sidste måneder har Danmark vist sig fra sin smukkeste side.
Det har vi vist alle haft behov for i disse Corona tider. Heldigvis er vi i gang med at genåbne
Danmark og det kan vi glæde os over, ligesom vi kan ane sommerferien forude.
Pas jer selv i sommerlandet og husk vi skal stadig holde afstand og holde god hygiejne!
Dette er mere vigtigt end før!
Vi ønsker dig en rigtig god sommer ☺
NORDJYSKE Medier, Distributionen

Tjen ekstra penge i sommerferien ved at tage afløserruter
Har du lyst til at tjene lidt ekstra penge i sommerferien så log-in ind på omdeler.nordjyske.dk / Min side / Xtra ruter og meld hvornår du har mulighed for at hjælpe. Du vil så blive kontaktet af din distributionsleder
for at aftale hvilken ruter du skal tage.
Har du en ven/veninde, fætter/kusine der også har lyst til at tjene lidt ekstra lommepenge i sommerferien –
så send en sms til 1914 eller kontakt os på mail ndireklamebud@nordjyske.dk.

Tomme boliger – nedlagte boliger
Hos NORDJYSKE Medier går vi ind for bæredygtighed – vi skal passe på og værne om vores natur.
Hvis du har boliger på din rute, som enten står tomme eller boliger er der revet ned og som stadig
står på din liste, så giv os besked. Vi vil sørge for at der bliver lukket ned for adressen, så der ikke
pakkes reklamer og trykkes aviser til husstanden, som i sidste ende bare ender med at blive smidt
væk efter endt omdeling.

Tak fordi du også være med at passe på vores natur ☺

Aflevér aldrig i en fyldt postkasse
Ferieperioden er snart over os, og det betyder mange er bortrejst.
Husk du aldrig må levere i en fyldt postkasse, da postkassen skal kunne lukkes, så man ikke kan
se, at du har leveret til husstanden.
Venligst informér os om adresser med fyldte postkasser, så vi ved, hvorfor du ikke har leveret, hvis
husstanden kontakter os.
Husk altid at rydde op efter dig selv når du er ude at omdele, så der ikke ligger strips, aviser mv.
og flyder på fortove og veje.

