
Landsbybus og delebilers placering 

Delebil 1:

Nr. Rind – parkeringspladsen ved Forsamlingshuset, Kirkevej 2, 

Nr. Rind, 8832 Skals

Delebil 2:

Sundstrup – parkeringspladsen ved Sundvej 32, 

Sundstrup, 8832 Skals

Delebil nr. 3:

Skringstrup – parkeringspladsen ved Forsamlingshuset, Herredsvejen 37, 
Skringstrup, 8832 Skals

Delebil nr. 4:

Låstrup – parkeringspladsen ved Kulturcenter Værestedet, Låstrupvej 38, 
Låstrup, 8832 Skals 

Landsbybussen:

Låstrup – parkeringspladsen ved Kulturcenter Værestedet, Låstrupvej 38, 
Låstrup, 8832 Skals 

BEDRE MULIGHEDER FOR  TRANSPORT I

BRUG

DELEBILER OG LANDSBYBUS 



DELEBILER 

Alternativet til egen bil!

Sådan gør du:

• Book på www.byensbil.dk

• Bilen afhentes på bilens stamplads.

• Nøgle afhentes I nøglebok placeret tæt ved de enkelte biler. 
Koden til boksen bliver udleveret I forbindelse med bookning.

• Bilen afleveres på bilens stamplads senest ved 
bookning/lejeperiodes ophør.

• Tid og kørte kilometer registreres i bilens mappe.

• Al brug af delebiler bliver faktureret 1 gang om måneden, med 
mindre andet er aftalt.

• Du er dækket af ansvar og kaskoforikring

• Ved skade har du en selvrisiko I henhold til gældende prisliste.

Medlemsskab af ByensBil og selvrisiko betales af Viborg Kommune i
forsøgsperioden 1. maj – 31. oktober 2018.

Pris for leje af delebil (5 personer):

2,60 kr. pr. km incl. brændstof. Udlæg for brændstof eller andet 
refunderes ved fakturering.

Derudover betaler man 10 kr. / time (max. 80 kr. pr. Dag.)

LANDSBYBUSSEN  

- når man er flere!

Krav til føreren:

Man må køre bussen, hvis man har haft gyldigt almindeligt kørekort I 
mindst 1 år og er over 23 år, samt er godkendt I 
registreringssystemet.

Det skal være den chauffør, der har booket bussen, der kører, så 
systemet kan dokumentere, hvem det er, der kører på et givent 
tidspunkt.

Privat brug:

Pris:  2 kr. pr. kilometer, dog mindstepris 50 kr.

Man betaler selv for brændstof.

Afleveres rengjort og optanket på standpladsen.

Kilometertal registreres, og beløbet indbetales straks efter turen 
til Den Jyske Sparekasse, reg. Konto nr. ?

Kollektive, planlagte ture til Skals:

Mandag og torsdag formiddag

20 kr. tur/retur. Betales til chaufføren, som indbetaler samlet til 
ovennævnte konto.

Afhentning på privatadressen.

Tilmelding  til Thilde Munkholm på Kulturcenter Værestedet senest 
dagen før. Tlf. 61 33 45 11. Kontortid mandag – torsdag kl. 10 – 13.

http://www.byensbil.dk/

