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HVAD SKAL BONUS-
MIDLERNE GÅ TIL? 
 

Det kan du nu være med til at bestemme: 
 

Vi har indsamlet og sammenfattet de indkomne forslag til 
anvendelsesmuligheder for bonusgaverne og er nu klar til at 
præsenterer mulighederne. 
 

Vi har bonus til gode fra 2014 på i alt 1000,- kr. pr. 
medarbejder. Nu vil vi gerne bede dig deltage i en 
afstemning om hvilken af de mange idéer til anvendelse der 
er den bedste og som du synes pengene skal anvendes til.  
 

Derfor vil du d. 19. November modtage en mail (på din 
Arriva mail) med opfordring til at deltage i afstemningen. 
Mailen er samtidigt din adgang til at deltage og du skal blot 
trykke på linket ”start afstemning” og du bliver ledt direkte 
ind på surveymonkey.dk, hvor afstemningen ligger. 
Afstemningen er anonym. 
 

Der er lagt næsten 190 mailadresser ind på alle lkf. 
manuelt, hvilket betyder at der er risiko for fejl. Hvis du ikke 
modtager en mail skal du blot kontakte din 
lokalgruppeformand og oplyse din arriva mailadresse, så vil 
vi rette eventuelle fejl og sørge for at du kan stemme 
alligevel. 
 

Bemærk afstemningen lukker d. 26.11.2015 kl. 23:45 
 

På de følgende sider kan du se de forslag du kan stemme om. 
 

Med Venlig Hilsen 
 

LPO ARRIVA 
- Din områdegruppe 
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Valgmulighederne der kan stemmes om er: 
 
1) Mulighed 1: Afspadsering og bonusgaver: 

500 kr. af bonussen konverteres til afspadsering, mens de andre 
500,- kr. anvendes på indkøb af gaver efter en fritvalgsmodel i stil 
med tidligere år. Dog tilføjes en ny gavevalgsmulighed: ”Beløbet 
konverteres til afspadsering”. De som ønsker hele deres bonus 
konverteret til afspadsering kan således godt vælge dette ved 
denne model. 
 

2) Mulighed 2: Sociale arrangementer: 
Den samlede bonus anvendes på sociale arrangementer (Eventuelt 
via kulturudvalgene). 

 
3) Mulighed 3: Massagestole: 

Den samlede bonus anvendes på indkøb af massagestole på alle 
depoter. 
 

4) Mulighed 4: Afspadsering og udbetaling: 
500 kr. af bonussen konverteres til afspadsering, mens de 
resterende 500,- kr. anvises til udbetaling via lønnen. Bemærk at 
den udbetalte del af bonussen vil blive skattepligtig indkomst, 
hvoraf der vil blive trukket skat som ved alle øvrige løndele på 
lønsedlen. 

 
5) Mulighed 5: Afspadsering eller udbetaling kombineret med 

kage: 
500 kr. af bonussen konverteres til afspadsering eller udbetales 
efter en valgfri model (Bemærk at beløbet bliver skattepligtigt, hvis 
det vælges til udbetaling). Den resterende del af bonussen på 500 
kr. anvendes på indkøb af kage x antal gange pr. måned på alle 
depoter (morgenbrød, eftermiddagskage og aftenkage) 

 
6) Mulighed 6: Espressomaskiner: 

Den samlede bonus anvendes på indkøb af espresso-maskiner til 
alle depoter. 

 
 


