
REGLER FOR BRUG AF BUSSEN: 
 

 Medlemmer af Kirsebærhavens – andre Aktivitetscentre kan 
gøre brug af bussen. 
 

 Kørsel med bussen skal ske i overensstemmelse med formålet 
med aktivitetscentrene. Bussen må ikke bruges til privat 
formål/kørsel. 
 

 Bussen skal bookes på kontoret eller ved at ringe til Joanna 

Wolf: 73 76 76 16. 
 

 Det koster 5 kr. pr. kørt kilometer, som betales kontant på 
kontoret ved afslutningen af hver enkelt kørsel. OBS - chauffør 
modtager ikke betaling. 
 

 Kørebog ligger på kontoret og udleveres sammen med nøgler, 
og her noteres navn – rejsemål, samt kilometerstand og antal 
kørte kilometer efter endt kørsel. 
 

  Der skal være mindst 4 brugere i bussen for kørsel med den. 
 

 Vær opmærksom på at alt rydde op i bussen og det er ikke 
tilladt at drikke eller spise i bussen. 
 

 Der er ikke tillad at ryge i bussen. 
 

 Alle skader /ødelagte ting skal meldes til kontoret. 
 

 Bussen kan køres med et almindelig kørekort, og der er plads 
til 9 personer i bussen inklusiv chauffør. 

 
 Vi har nogle frivillige chauffører, som kan køre bussen efter 

aftale. Kontakt kontoret for at lave en aftale. 
 

 
Kørsel i udlandet: 

 Husk det røde SOS kort – det skal medbringes, hvis uheldet 
skulle være ud. Tel.: +45 70 10 50 52 



Ved uheld: 
 

 Ring til Falck: 70 10 20 30 
 
 
Forsikring: 
 

 Bussens chauffør (frivillig) er IKKE forsikret via 
Aabenraa Kommune, men skal selv sørge for at være 
dækket af en fuldtids-ulykkesforsikring. 

 Hvis en modpart er skyld i et uheld, vil dennes 
ansvarsforsikring dække. 
 
 
 
Tankning: 
 

 BILEN KØRER PÅ DIESEL!!! 
 

 Vi har kundekort til Circle K. Der er en tank i Aabenraa på 
Skibbroen 24. 

 
 Tankkort samt kode -udleveres ved behov på kontoret.  

 
 Når der tankes, skal der foruden PIN-kode også indtastes km. 

stand. 
 

 
 
Service samt vask af bussen: 

 Aftales på kontoret og varetages af frivillige 

 
 
 
Regler er godkendt af Brugerrådet på KA den 04.02.2015. 
opdateret 01. august 2018 


