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URAFSTEMNING OM 
ANCIENNITET VED 
TURVALG! 
 

Vi igangsætter nu en urafstemning om 
anciennitet ved turvalg: 

 
På baggrund af et ønske fra Lkf-Århus, har områdegruppen 
besluttet at udskrive en urafstemning om vi fortsat skal anvende 
anciennitet ved turvalgene. Afstemningen kommer til at foregå 
elektronisk og via mail til alle lokomotivføreres Arriva mail. 
 
TEST AF MAIL: 
 
Vi tilstræber at sikre så høj en sikkerhed omkring afstemningen som 
overhovedet muligt og da mange Arriva mailbokse har været en del 
udfordret her i foråret, har vi besluttet at starte med at teste at alle 
lokomotivførere modtager mails fra afstemningssystemet. Med denne 
test ønsker vi at afdække om der skulle være fejl i nogle af 
mailadresserne, samt om der stadig er nogen der fortsat har 
udfordringer med at modtage mails på deres Arriva mail. 
 
Umiddelbart efter testen vil vi starte selve urafstemningen, men da 
vi er opmærksom på at vi nu befinder os i sommerferieperioden 
bliver der ekstra lang tid til at afgive sin stemme i. 

 

Tidsplan: Varighed: Start: Slut: 

 
Test af e-mail: 

 
2 uger 

 
8. Juni 

 
21. Juni 

 
Urafstemning 

 
3 uger 

 
22. Juni 

 
12. Juli 
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Hvordan foregår testen af min Arriva mail? 
 
1. Vi udsender en testmail via surveymonkey Torsdag d. 8 Juni til 

alle lokomotivføreres Arriva mailadresser. 
 
2. Du bedes følge anvisningerne i e-mailen, så vi kan registrere at 

udsendelsen til din mailadresse virker som det skal. 
 

3. Hvis du mod forventning ikke modtager nogen testmail skal du 
kontakte din lokalgruppeformand eller næstformand og oplyse 
det, så vi kan finde årsagen. Ellers kan vi ikke sikre at du kan 
deltage i den efterfølgende urafstemning. 

 
Generelle mailproblemer på Arriva mailen: 
Hvis du generelt oplever problemer med at modtage e-mails på din 
Arriva mail skal du kontakte din gruppeleder eller en superbruger 
og få hjælp til at få din mailboks til at virke igen, idet det vil være en 
forudsætning for at du kan deltage i urafstemningen. 
 
Vi vil naturligvis udsende endnu et opslag med info når 
urafstemningen sættes i gang. 
 

  
Med Venlig Hilsen 

 
LPO ARRIVA 
- Din områdegruppe! 


