Bekvämt, familjärt och hållbart

MED HÖGBERGS BUSS

HÖGBERGS BUSS

– det personliga bussföretaget!
Högbergs Bussresor AB startades 1977 av Mats och
Inger Hörberg, då med en fordonspark bestående av
tre små skolbussar. Idag har vi cirka 20 bussar som rullar
kors och tvärs i Uppsala, Uppland, Sverige och Europa i
olika trafikformer. Vi har också ett eget reseprogram.
Högbergs Bussresor drivs numera av Jennie och Henrik,
barn till Mats och Inger. Med stark familjekänsla, korta
beslutsvägar och nyfikenhet inför nya idéer försöker vi

alltid att hitta de bästa lösningarna för våra kunder. Vi är
helt enkelt lite personligare och lite flexiblare, samtidigt
som vi har kapacitet att ta oss an riktigt avancerade
uppdrag.
Med vår långa erfarenhet i ryggen vet vi också vad som
fungerar och inte fungerar. Låt oss sköta planeringen,
medan du själv kan slappna av!

018 - 444 40 40 • upplandskylovarme.se
Vi är auktoriserat serviceombud för

och jobbar nära många andra…

ETT GEDIGET

miljöengagemang
Att boka buss från Högbergs Bussresor innebär en
säker och bekväm resa för samtliga, samtidigt som
det är bra för miljön. Just miljö- och hållbarhetsaspekten är något som vi brinner lite extra för, till exempel
har vi en egen verkstad och en egen tvätthall med
reningsverk. Det gör att vi, förutom att alltid ha våra

fordon i topptrim, kan jobba med miljöfrågor ur ett
helhetsperspektiv.
Vi gör också vad vi kan för att minska användningen
av fossila bränslen. Vi deltar i en rad projekt för att nå
hållbara miljömål och självklart följer vi de lagar och
krav som branschen kräver.

Högbergs Bussresor följer miljöstandarden enligt ISO 14001.

Samarbetspartner
�ll Högbergs buss
018-12 55 01

VI LÖSER ALLT

– skräddarsydda paketlösningar
Efter mer än 40 år i branschen har vi besökt många
platser och skaffat oss mycket kunskap. Vi har också
byggt på oss ett stort nätverk av samarbetspartners
som vi litar på till 100 procent.
Allt det här använder vi till att ta fram paketlösningar
åt våra kunder, oavsett om det handlar om en konferens, ett teaterbesök eller en dagsutflykt. Ett enda

samtal är allt du behöver ringa för att boka in alltihop,
vi fixar hela upplägget och ser till att du kan njuta
maximalt av din resa.
Självklart hjälper vi gärna till och kommer med idéer
på spännande utflyktsmål eller teman. Vi är ju trots
allt experter på bussresor!

Sjäholms

PLÅT & LACK

ALLT INOM FORDONSLACKERING
Broby, Uppsala • 018-36 92 10

Uniformer till bussbranschen

www.caspal.com

MODERN FORDONSPARK
– med hög komfort

På Högbergs Buss har vi ett 20-tal bussar, för 19 till 81
passagerare, som går i beställningstrafik. Samtliga är
Euro 6-klassade och har en standardutrustning av hög
kvalitet. Den innefattar till exempel toalett, fällbara
stolar, wi-fi, eluttag, USB-uttag och andra moderna faciliteter. Jobba, slappa eller umgås och ha trevligt. På våra
bussar är allt möjligt!

För oss på Högbergs Buss är en resa inte bara en transport mellan två punkter, vi ser det istället som att vi
erbjuder en upplevelse. Åker du med oss kan du därför
alltid räkna med ett proffsigt bemötande, där vår chaufför ger en personlig service. Undrar du något? Fråga vår
chaufför.

Ta bussen till havet!
Upptäck Helsingfors, nöjeskryssa med Cinderella
eller en minikryssning med Rosella. Vi kör dagligen
från Uppsala till Viking Lines fartyg – fulladdade med
god mat, underhållning och shopping.
Kontakta Högbergs buss för restips och bokning
eller läs mer på Vikingline.se

• 18351 • www.jssverige.se

HÖGBERGS BUSSRESOR AB ∙ KYRKÄNGSVÄGEN 9 RAMSTALUND ∙ 755 91 UPPSALA
018-10 25 00 ∙ BUSS@HOGBERGSBUSS.SE ∙ WWW.HOGBERGSBUSS.SE

