
 

 Barn & Utbildning 
 
 
Blankett 2020/110 

 
 

Tibro kommun, Barn & Utbildning Besöksadress: Centrumgatan 17 
E-post: bun@tibro.se, www.tibro.se Växel: 0504 – 180 00  

 

Bokning av extraturer 
 

Till företag 
Tibrobuss 

Kontaktperson 
Jennie Johnsson 

E-post 
Skolbuss@tibrobuss.se 

 

Beställarens uppgifter 
För- och efternamn 
 

Telefonnummer 
 

E-post 
 
 

Datum för resa 
 

Antal passagerare 
 

Från 
 

Till 
 

Avgångstid 
 

Ankomsttid 
 

Datum för returresa (om annan än ovan) 
 

Antal passagrare (om annan än ovan) 
 

Retur från 
 

Retur till 
 

Avgångstid 
 

Ankomsttid 
 

  

Pris 
 
Övrigt 
 
 
 
 

 

Fakturaadress 
 

 

 
Bokningen ska vara Tibrobuss AB tillhanda via e-post fyra arbetsdagar innan resan ska genomföras. Vid bokning av 
återkommande badturer, fyll även i tabell nedan. 

 

 

 

 

 

 

 



Sida 2 (2) 

 
 

Vecka Dag Tid hämtning skola Tid hämtning badhus Totalt antal passagerare 
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