
 
 

 
Boka resa till fortbildning för medlemsrådgivare  
och rättsombud den 11-12 november i Solna på  
Park Inn Hotel, Hotellgatan 11. 

 

 

Tider:  
Fredag: De som har en lång resa och inte hinner fram till starten på lördag                                      
ingår en extra hotellnatt. Det blir inget program eller middag på fredagen. 
 
Lördag: Start kl 09:00, slut kl 17:15. Middag kl 19:00. 
 
Söndag: Start kl 09:00, slut kl 15:00. 

 
 

Tåg-, buss- och flygbiljetter:  

Du bokar din resa via formuläret hos Tranås Resebyrå: 

www.tranas-resebyra.se/kundformular/fub-5766136 
1. Fyll i dina uppgifter. 
2. Tranås Resebyrå kontaktar dig då de hittat den bästa resan för just dig. 
3. Om du tycker att resan de hittat är bra bokar de den.  
4. Biljetterna skickas antingen på sms eller mejl beroende på vilket färdsätt du 
valt.  
 

Tänk på att boka resan i god tid för att få de bästa och billigaste 
biljetterna. Be alltid om att få den billigaste biljetten!  

 

Fakturan för resan skickas direkt till Riksförbundet FUB. 
 
OBS! Du kan få hjälp med ledsagning på tågstationen! 
Läs mer på www.stationsledsagning.se om ledsagning.         
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Egen bil: 

Om du vill köra din egen bil får du 18,50 kronor per mil. 
Tänk på att ni kan åka flera tillsammans! 
Reseräkningen ska skickas till Riksförbundet  
senast en månad efter resan. 
Ersättning under 5 mil eller parkeringsavgifter ersätts ej. 
     
Riksfärdtjänst: 

Om du åker med riksfärdtjänst  
får du tillbaka pengarna för din egenavgift. 

Reseräkningen ska skickas till Riksförbundet  
senast en månad efter resan. 

 
Glöm inte att avboka din resa om du får förhinder!  

Anmälan är bindande och det krävs läkarintyg om inte ersättare skickas. Om du 
som fått förhinder redan bokat en resa måste du själv avboka resan. 

 
 
FUB:s resepolicy gällande fortbildningen för MRG och RO 
 

• FUB är en ideell organisation. Vår skyldighet är att handskas ansvarsfullt 
med samhällets och medlemmars medel. Samtidigt måste alla medlemmar 
få möjlighet att engagera sig.  

• Vår utgångspunkt är att det billigaste färdsättet ska användas.  
• För den bästa och billigaste resan bokar du din resa så tidigt som möjligt.  
• Riksförbundet FUB ersätter resor med flygbuss och lokaltrafik. 
• Taxiresor eller parkeringsavgifter ersätts ej.  

 
Ring gärna om du har frågor om resorna! 

    Pia Sandberg, telefon 08-508 866 41 
 
    

   Trevlig resa! 
    önskar Riksförbundet FUB 

 
Tranås Resebyrå, telefon 0140-37 50 30, info@tranas-resebyra.se 
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