
Gå in på www.bussgods.se, välj FÖRETAG och klicka på Kundzon

Så här beställer du hämtning av hjälpmedel på din arbetsplats 
och skriver ut fraktsedlar
Obs! Denna instruktion riktar sig till dig som är förskrivare av hjälpmedel i andra delar av Västerbotten än Umeå 
och Skellefteå kommun.  I Umeå och Skellefteå sköts hämtning med HMVs egna tur-/slingbilar.

Hämtning hemma hos brukare beställer du via hämtorder i webSesam eller genom att kontakta 
Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst.
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http://www.bussgods.se/


Fyll i din arbetsplats användarnamn samt lösenordet VLLHJ 
och klicka på LOGGA IN

Användarnamn: Din arbetsplats har ett gemensamt användarnamn, det är en låtsas-epostadress 
som slutar på @retur.er Du ska ha fått den via e-post och hittar den också i slutet av denna 
presentation. Vid problem,  kontakta HMV kundtjänst. 

Lösenord: Alla använder lösenord VLLHJ OBS! Ändra inte detta lösenord!
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Klicka på skapa 
fraktsedel
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Scrolla ner till ni 
kommer till Mottagare 
i den blå delen.
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Börja skriva ”hjä” i 
namnrutan, välj sedan 
Hjälpmedel Vb Umeå. 
Som standard ska alla 
returer gå till Umeå. 

Skellefteå eller Lycksele 
väljs bara i undantagsfall 
när du kommit överens 
med Hjälpmedel 
Västerbotten om det. 

Obs! Du kan inte välja att fylla i någon annan mottagare. 
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Scrolla ner till 
Transport 
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Välj antal 
paket/låda/halvpall/ 
helpall/bur ni skall skicka

Godset behöver inte packas på pall. Det är storleken på hjälpmedlet som om 
du väljer paket, låda, halvpall, helpall eller bur.  

Se till att lösa delar sätts ihop och plasta om möjligt in känsliga delar.

Klicka på pilen 
och välj 
Busspaket/gods
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Paket

Låda

Halvpall 

Helpall

Bur

Skriv enligt nedan beroende på vilket typ av gods som skall skickas

OBSERVERA!
Gällande 
Längd/Bredd/Höjd
SKALL NI ALLTID skriva 
1 (1cm) i alla rutor.
Om verklig storlek 
anges taxeras frakten 
fel och priset/fakturan 
blir felaktig.
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Välj Utkörning 
under 
TILLÄGGSTJÄNSTER

Välj Nej, tack 
på försäkring
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Klicka på 
Förhandsgranska

Det kommer att stå en summa, men det är inget som er 
arbetsplats betalar. 
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Denna text kan komma upp vid vissa tillfällen,  men den behöver ni inte 
ta hänsyn till. 

Om ni gjort något fel beskrivs felet i detta gula fält.
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Välj skriv ut
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När ni skriver ut fraktsedel så skrivs den 
ut i 4 exemplar:
‒ 1 exemplar skall ni behålla själva.
‒ 1 exemplar skall ges till 

godshämtande chaufför
‒ 2 exemplar skall sättas med 

plastficka på godset ni skickar.

Skickar ni en helpall skall pallen plastas 
och märkas med 2 av dessa fraktsedlar, 
ni behåller 1 st och ger 1 st till chaufför.

Skickar ni 5 kolli skall samtliga kollin 
märkas med fraktsedel, vid utskrift 
skrivs då förutom de 4 ordinarie 
sedlarna även 4 extra för att det skall 
finnas fraktsedlar till samtliga kollin.
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När ni packat returgodset skall ni ringa till ert 
Bussgodsombud på orten enligt telefonlista nedan.

Ort Telefonnummer Godshämtning

NORDMALING 0930-143 80 

BJURHOLM 0932-106 96

VINDELN 0933-102 37

VÄNNÄS 090-706515

VÄNNÄSBY 090-706515

ROBERTSFORS 090-706515

ÅNÄSET 090-706515

NORSJÖ 0918-101 60

STORUMAN 0951-160 500 

STENSELE 0951-160 500 

TÄRNABY 0954 - 10018

SORSELE 0952-106 50 

MALÅ 0953-100 14

ÅSELE 0941-101 86 

FREDRIKA 0943-10200

DOROTEA 0942-100 90 

VILHELMINA 0940-127 75

LYCKSELE 0950-103 50

SKELLEFTEÅ 0910-105 09

UMEÅ 090-706515

JÖRN 0916-101092016-12-07 14



Användarnamn för inloggning i Bussgods kundzon
Lösenord för samtliga: VLLHJ    OBS! Ändra inte lösenordet!
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Användarnamn för inloggning i Bussgods kundzon
Lösenord för samtliga: VLLHJ    OBS! Ändra inte lösenordet!
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