
Særhæfter
Titel Busserne som flyttede 1990-erne, 2. del
Tekst Hæftet er trykt i farver og er på 44 sider
Udarbejdet af Lars Ersgaard
År 2005Pris 95 DKK
Titel Busserne som flyttede 1990-erne, 1. del
Tekst Hæftet er trykt i farver og er på 44 sider
Udarbejdet af Lars Ersgaard
År 2005Pris 95 DKK
Titel Lemvigruterne
Tekst Omslag i farver, resten i sort/hvid. En gennemgang af busserne hos Lemvigruterne. 28 sider.
Udarbejdet af Jens Birch
År 2000Pris 45 DKK
Titel Busserne ved Odsherreds Jernbane
Tekst Sort/hvid. 36 sider.
Udarbejdet af Jens Birch
År 1999Pris 40 DKK
Titel Mariager-Faarup-Viborg Jernbane
Tekst Sort/hvid. 20 sider.
Udarbejdet af Jens Birch
År 1995Pris 39 DKK
Titel Vestbanen
Tekst Sort/hvid. 32 sider.
Udarbejdet af Jens Birch
År 1993Pris 39 DKK
Der tages forbehold for fejl og manglende opdateringer.

04-07-16

Bestilling af varer fra Busfronten
Hvis du er medlem af Busfronten:
Når du er medlem af Busfronten har du mulighed for at bestille best.bill., særhæfter og medlemsblade. Du bestiller ved
at forudbetale beløbet til foreningens girokonto 582-1576. Du skriver dit medlemsnr. og din bestilling enten på girokortet
eller som "tekst til modtager" i netbank, så Busfronten modtager din bestilling. Hvis du betaler via netbank, er du velkom-
men til samtidigt at sende din bestilling pr. e-mail. Anfør din bestilling, betalingsdato og dit medlemsnr. i mailen.
Vær opmærksom på, at der godt kan gå op til et par uger fra du har indbetalt beløbet, til vi modtager
kan registrere din indbetaling.

Hvis du IKKE er medlem af Busfronten:
Når du ikke er medlem af Busfronten har du mulighed for at bestille best.billeder og særhæfter. Medlemsblade sælges kun
til medlemmer af Busfronten. Du bestiller ved at forudbetale beløbet til foreningens girokonto 582-1576. Du skriver dit
telefonnr. (så vi kan kontakte dig, hvis vi er i tvivl om noget) og din bestilling, enten på girokortet eller som "tekst til mod-
tager" i netbank. Hvis du betaler via netbank er du velkommen til samdigt at sende din bestilling pr. e-mail. Anfør din be-
stilling, betalingsdato og dit telefonnr. i mailen.
Portoen på bestillingsbilleder er 10 DKK - uanset antal billeder.
Portoen på særhæfter er 20 DKK - uanset antal hæfter. Hvis du bestiller billeder og hæfter samtidigt skal du kun betale
porto for hæfterne.

Foreningen Busfronten
www.busfronten.dk

Køb 2 af de 3 hæfter markeret med gul bund herunder for 55 kr. 



 


