NyttoNytt Nr: 1 2010-06-16
Välkomna till NyttoNytt info-blad.
Här i detta vårt blad ska vi informera vad
som händer ”vår lilla NyttoFodonsvärld”
Samt ute i bussleden på ett lättsamt och
avslappnat sätt.

NyttoService Sverige
Vår bussverkstad har nu kommit igång
ordentligt, här utför vi service o
reparationer på de flesta märken.
Boe 070-9996151, Peppe 070-9996191

Sommar, Sommar, Sommar.
Blir det något ledigt eller ska vi slita o
släpa som vanligt, hela sommarn?
Vi på NyttoFordon och NyttoService
håller som vanligt öppet, dock med en
viss reducering i personalstyrka.

Buss—Personbil klass 2
Jo, nog är det så? EU? Häftigt!
Det går idag att bygga om en gammal
buss till personbil……..
Nu i denna stund bygger Boe om Fårö
Busstrafiks gamla Scania till personbil
Se bilder på: www.nyttofordon.se
Har du tagit körkort innan –96, så får du
köra denna 18 tons buss på B-kort.

Buss-Dagar 30-31/7 2010
Ja, det är dessa två dagar vi laddar mest
för just nu.
Vi kommer att ha Nya & Beg bussar
VW Crafter, MB Sprinter, Iveco, mfl.
Deltagande företag som kommer:
-Profile Vehicles
-Karosseriverken
-Alab Bussar
Autosanbussar
-NyttoFörsäkring Bussförsäkringar
-NyttoFinans
Bussfinansiering
-Kalmar Bilutrustning
- Taxametrar
- Kom-radio
- Mobiltelefoni
- mm, mm.
Bussförsäljning:
Den 31/5-10 levererade vi den mest
lyxiga buss vi någonsin byggt.
MB 519 Sprinter förlängd 19 pass
Jättebagage, Tak-ac, mm, mm.

Lars -Forsbergs Buss AB Harbo

Vi bussar på för Kalmar
Ni bussägare som besöker Kalmar och
har passagerare som vill se Sport på
storbild, låt oss rekommendera:

”Stans sportbar med husmanskost”
Här finns plats för upp till 2 busslaster
Nu i Fotbolls VM tider, beställ bord.
Kickan & Micke hälsar Välkomna
Tel: 0480-411 800 / www.kmseven.se
Finansens underbara värld?
Den rika turisten klev in på hotellet i den
lilla byn. Hon lägger 1000:- på disken o
går sen för att titta på rummen.
Hotelldirektörn tar omedelbart pengarna
till slaktarn o betalar sin skuld.
Slaktarn går direkt till bonden o betalar
sin skuld. Bonden kilar snabbt bort till
macken o betalar sin skuld. Mackägaren
går till byns ”Galanta dam” o betalar sin
skuld. Damen i fråga rusar då över till
hotellet o betalar sin skuld för rummet
hon hyrt för sin verksamhet.
1000:- är nu tillbaka på hotelldisken .
Turisten som inte är nöjd med rummen,
kommer o tar sina pengar. Ingen har
således tjänat några pengar.
Hela byn är skuldfri o alla ser framtiden
an med tillförsikt!
”Ungefär så här kommer finanskrisen att
sluta”

