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HELT,
RÄTT OCH
PUNKTLIGT
VS & PERSSONS BUSSAR AB ÄR DET LILLA FAMILJEFÖRETAGET SOM HAR VUXIT UPP TILL ATT BLI EN STOR OCH VIKTIG DEL AV GÄVLEBORGS LÄNS RESEVERKSAMHET.
Företaget har anor från så långt tillbaka som 1925, då Albin
Nyberg startade dåvarande Valbo Omnibus AB. Sedan dess
har verksamheten utvecklats och breddats till att idag innefatta allt från bussverksamhet (skol-, linje-, expressbuss- och
beställningstrafik) till resebyråverksamhet med destinationer
och upplevelser världen över.
Vi har närmare 350 medarbetare och 130 fordon, stationerade i områdena Bollnäs, Söderhamn, Sandviken, Valbo och
Östhammar/Öregrund. Ansvarig för verksamheten är VD
Michael Wikström. Den 1 januari 2008 sammanslogs dåvarande VS-Trafik och Perssons Bussar till ett gemensamt bolag – VS & Perssons Bussar AB – och 2016 införlivades även
Perssons Resor under samma flagg. Företaget ingår numera
i koncernen Björks & Byberg.

Vi utgår från ledorden ”helt, rätt och punktligt”. Detta innebär
att vi gör allt för att säkerställa att såväl kund som medarbetare alltid ska vara nöjd. Våra chaufförer är välutbildade, med
ett stort fokus på service. De är företagets ansikten utåt och
därför är det viktigt för oss att vi skapar de bästa möjliga förutsättningarna för dem, för då gör de detsamma för dig som
kund. Vi har ett nära samarbete med både stora och små varumärken och föreningar, vilket vi tror beror på vår erfarenhet,
kompetens och ständiga strävan efter att nå bästa möjliga
kvalitet på våra tjänster. Vi arbetar med ett aktivt miljötänk, där
våra bussar idag kör på 100% fossilfritt bränsle.
Välkommen till VS & Perssons Bussar – företaget som låter
dig slappna av, så sköter vi resten!

Vi gör din resa
100% fossilfri
Colabitoil är ett helägt svenskt bolag som säljer och
producerar HVO biodiesel framtagen av använda
vegetabiliska oljor. Vi verkar för ett fossiloberoende
Sverige där teknik och miljö går hand i hand.
Följ oss på www.colabitoil.com och Facebook.
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VD HAR ORDET
VI SKAPAR UPPLEVELSER ÅT VÅRA KUNDER.
VS & Perssons är det lilla familjeföretaget som har blivit det
moderna reseföretaget. Vi har vuxit oss starka genom att vi
tålmodigt har utvecklat verksamheten till en storskalig produktion där vi idag arbetar både mot avtal och med egenskapade reserättigheter.
Vi vet att “det lilla extra” sitter i detaljerna. Och detaljerna är
jätteviktiga när vi jobbar med service och upplevelser i olika
former. Detta levererar vi genom våra medarbetares engagemang och att de hela tiden säkerställer kvaliteten. Vi är aldrig
bättre än vår senaste resa.
Vi känner att vi har ett ansvar att inspirera dig till att resa. Genom ett väl upparbetat nätverk, som borgar för spännande
destinationer, skapar vi massor av upplevelser att välja bland.
Bredden på verksamheten samt vår erfarenhet av stora evenemang i Sverige och i Europa ger oss möjlighet att erbjuda
exklusiva och unika reseupplevelser. Våra upparbetade och
väl beprövade kontaktytor i kombination med våra erfarna
medarbetares vilja och kunskap gör oss unika i branschen,
skulle jag vilja säga. Och hos oss kvalitetssäkras allt, vi lämnar
inget åt slumpen.
Michael Wikström, VD

KVALITET - SERVICE - FLEXIBILITET
Vi kommer till dig!
Vi är ett av Sveriges
ledande företag när
det gäller glasbyte på
tunga fordon.
Boka på 020-150 240 info@rixglas.se www.rixglas.se
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BUSSTRANSPORT
NÄR DET KOMMER TILL VÅR BUSSVERKSAMHET KAN VI ERBJUDA ETT BRETT URVAL AV TJÄNSTER. VÅR MÅNGFALD
AV TJÄNSTER GÖR ATT VERKSAMHETEN KLARAR ALLA MÖJLIGA TÄNKBARA MOTGÅNGAR, DÅ DEN INTE STÅR OCH
FALLER PÅ ETT BEN. SAMTIDIGT SOM ATT BREDDEN ÄVEN SKAPAR ETT FÖRETAG SOM KAN ERBJUDA EN HELHETSLÖSNING NÄR DET KOMMER TILL BUSSTRAFIK. VARE SIG DU VILL TA DINA BARN TILL SKOLAN ELLER GENOM VÅR
EXPRESSBUSS SNABBT KUNNA TA DIG TILL STOCKHOLM.
DE TJÄNSTER SOM INGÅR I VÅR BUSSVERKSAMHET ÄR FÖLJANDE:
•
•
•
•

Linjetrafik
Egen expressbuss (från Gästrikland till Stockholm)
Skoltrafik
Beställningstrafik (Sverige och Europa, kör dit du vill åka)

Samtliga bussar i vår välservade vagnpark är moderna med all tänkbar teknik som våra kunder efterfrågar idag. Både bussar
och personal uppfyller det miljö- och säkerhetskrav som ställs på dem – från trafikledning till chaufför.

Box 196, 826 24 Söderhamn
Besöksadress: Arend Stykes väg 11
0270-42 94 50 www.sbtab.se
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RESEBYRÅ
1964 KÖRDE PERSSONS BUSSAR SIN FÖRSTA RESA TILL HOLLAND. DET HAR BLIVIT MÅNGA RESOR SEDAN DESS.
Men vi har inte bara åkt till Holland, det har blivit många andra resmål under åren. Man kan säga att vi har hela världen
som arbetsfält, men kanske främst Europa. Vad sägs om en
kombinerad vandring med prosecco-resa i Italien? En spännande kulturfylld resa till Island eller varför inte en klassiker,
Hurtigruten? Några av våra klassiska resmål som gärna återkommer är Krakow, Venedig, Gardasjön, Edinburgh med
många fler. Vi hoppas du hittar just din drömresa och får en
fantastisk upplevelse!

Upplevelser, avkoppling och nya vänner blandas i en härlig mix som ger minnen för livet. För att skapa den perfekta
gruppresan krävs väl valda hotell, bra planering och kunniga
reseledare. Behöver ni hjälp med enbart busstransport har vi
olika storlekar på bussarna som passar både små och stora
grupper, vi kör er dit ni vill oavsett längden på resan. Buss flyg
och båt är det som tar oss med på spännande resor. Varje år
varierar vi vårt utbud, aktuella resor hittar ni på vår hemsida
www.vsperssons.se

Vi har lång erfarenhet inom bussresande och är framför allt
experter på sparesor till Estland. Varje år har vi ca 25–30 avgångar till Tervis spa som ligger i Pärnu. Många återkommande kunder tycker att detta medical spa är väldigt bra och mår
mycket bättre efter ett besök.

Idag är Valbo Omnibus AB, Valbo Resetjänst, Perssons Bussar och Perssons resor samma bolag, VS & Perssons Bussar
AB, och du träffar oss i vår nya resebutik på Valbovägen 177,
samma fastighet som vår bussdepå.
Välkommen in och slappna av, VS & Perssons sköter resten!

Vi arbetar också mycket med grupper och skräddarsyr resan efter era behov. Gruppresor är ett fantastiskt sätt att resa.

SPA-RESOR , KRYSSNINGAR &
KONFERENSRESOR I SAMARBETE
MED TALLINK SILJA
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HÄLSA,
VÄRDERINGAR OCH
KAMRATSKAP
FÖRUTOM ATT ERBJUDA EN HELHETSLÖSNING NÄR DET KOMMER TILL BUSSRESOR ENGAGERAR VI OSS ÄVEN I DET
LOKALA FÖRENINGSLIVET. GENOM ATT HJÄLPA LOKALA ENGAGEMANG OCH FÖRENINGAR VILL VI FRÄMJA HÄLSA,
VÄRDERINGAR OCH KAMRATSKAP I SAMHÄLLET – ALLT SOM VÅRA SAMARBETSPARTNERS STÅR FÖR.
Vi har ett nära samarbete med elitklubbar som Gefle IF och
Sandvikens AIK men även andra lokala föreningar, vars lag
vi hjälper såväl ekonomiskt som med transportlösningar till
bortamatcher och andra spännande resmål.
Att vara mån om det lokala föreningslivet har varit en stor och
viktig del av VS & Perssons länge. Det är vårt sätt att ge tillbaka till samhället.

www.eckerolinjen.se/gruppresor
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UPP – tusen öars land
Den trivsamma båtresan med M/S Eckerö
från Grisslehamn till Åland tar endast två
timmar. Njut av god mat, koppla av med glad
underhållning och taxfreeshopping.

Bokning och mer information
Tel. 0175-258 00 • www.eckerolinjen.se

PAKETRESA ELLER
SKRÄDDARSYTT
Res med vännerna eller föreningen
till Åland. Välj en komplett paketresa
eller låt oss skräddarsy resan
– vi hjälper dig hitta guldkornen.
På webben finns alla våra färdiga
resepaket,
upplevelser och
boendealternativ
samt mer info
om båtresan.
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KVALITET OCH MILJÖ
VI PÅ VS & PERSSONS TUMMAR ALDRIG PÅ KVALITETEN. VI ÄR VÄLDIGT NOGGRANNA MED ATT SAMTLIGA BESIKTNINGAR OCH KONTROLLER ALLTID HÅLLS MED GOD MARGINAL.
Kör- och vilotider följs även de noggrant, och samtliga fordon
har alkolås. För att skapa nöjda kunder, men framförallt för att
skapa en trygg och säker arbetsmiljö för våra förare. De är vårt
ansikte utåt, därför vill vi att de följer alla kvalitetskrav och får
de bästa möjliga förutsättningarna för att klara sitt jobb på allra bästa sätt. Då kan de, i lugn och ro, fokusera på att ge dig,
som kund, den bästa möjliga serviceupplevelsen. Samtliga
förare är utbildade och innehar ett yrkeskompetensbevis och

det är tack vare våra förare, och organisationen i sin helhet,
som vi kan hålla en så hög kvalitet.
VS & Perssons tar även ett miljöansvar. Vi arbetar aktivt med
att minska vår negativa miljöpåverkan så långt som det är
tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Våra bussar drivs till
100% av fossilfritt bränsle och vi är på ständig jakt efter alternativa drivmedel som kan matcha våra behov.

FIRST IN INNOVATION

FIRST BRAND...
FIRST IN INNOVATION
PEOPLE WHO KNOW USE VALVOLINE
.
Dr. John Ellis skapade oljeindustrins första “brand” år 1866.
Sedan dess har Valvoline utvecklats och vuxit till ett mycket
starkt och välkänt märke medhjälp av innovativa
smörjmedel och bilkemikalier.
Valvolines produkter säljs idag i över 140 länder.
oline.se

För mer information, besök valvoline.se

TM

service
komfort
www.gavletaxi.se
stil

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 12381 • www.jssverige.se

Valbovägen 177, 818 33 Valbo
026-12 00 00
info@vsperssons.se • www.vsperssons.se

