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Besöks-/Postadress Webb Telefon E-post 
Läroverksgatan 36 
82133 Bollnäs 

www.torsbergsgymnasiet.se 010-454 11 10 torsbergsgymnasiet@hufb.se

 Ansökan om elevresa 
  Läsåret 2018/19 
 Skickas till: 
 Torsbergsgymnasiet 
 Läroverksgatan 36 
 821 33  Bollnäs

För att beviljas elevresa ska avståndet vara minst 6 km mellan bostad/skola. 
Elevresa kan inte erhållas samtidigt med inackorderingstillägg.  

Elevresor kan beviljas fram till och med utgången av det första kalenderhalvåret det året 
eleven fyller 20 år. Avbryts utbildningen ska erhållen skolbiljett omgående återlämnas. 
Ändrad adress eller skola ska meddelas handläggaren. Används biljetten trots att 
förhållandena ändrats blir man återbetalningsskyldig. Förlorad biljett spärras av 
handläggaren, ny biljett tillhandahålls mot en kostnad av 100 kr, gäller även ovarsamt 
hanterad biljett.  

Uppgifter om sökanden 

För och efternamn. Textas Personnummer 

Folkbokföringsadress Telefon 

Postnummer och postort Hemkommun 

Du som börjar åk 2 eller 3 och tidigare fått biljett fyller i biljettnumret här. Du finner det högst upp till vänster på framsidan. 

E-postadress (myndig elev alternativt vårdnadshavare)

Utbildning 

Skolans namn Skolort 

Program Klass 

Underskrift av myndig elev eller vårdnadshavare som samtidigt intygar att inackorderingstillägg inte sökts. 

Ort och datum 

Avståndet bostad – skola är minst 6 km 

Namnunderskrift Namnförtydligande 

OBS! Du som börjar Åk2 eller 3 kom ihåg att spara den biljett du redan fått. Biljetten aktiveras när 
ansökan beviljats. Ansökan ska lämnas in senast 31 maj 2018. För elever som börjar Åk1 ska ansökan 
lämnas in senast 1 augusti 2018. Vid ansökan under pågående läsår är handläggningstiden 1-6 veckor. 

Ifylles av handläggare 

  Skolbiljett beviljas   Avslag 
Anteckning 

Datum och namnteckning/handläggare 

__________________________________________________ 

Biljettnr. ________________________________________ 

Kvitteras _____________________________________ 

Biljetten återlämnad/spärrad 

Datum ____________________    Sign __________ 

Orsak  ____________________________________ 

Upplysningar lämnas av Maria Nordell, tfn 010-454 12 76 maria.nordell@hufb.se 
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