
INSTRUKTIONER BESTÄLLNING 
AV EXTRATRANSPORT  

KHS 
(Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län) 
Franska vägen 10 
393 56 Kalmar 

Tel  010-352 00 00 vx 
khs@kalmar.se 
www.kalmar.se/khs 

Besöksadress Kalmar 
Franska vägen 10 
Besöksadress Västervik 
Timmergatan 2B 

1. Blanketten är en ifyllnadsbar PDF-fil som öppnas antingen i Adobe Reader eller i din webläsare be-
roende på varifrån du öppnar den.

2. Klicka in dig i det fält du ska börja fylla i och fortsätt sen med nästa, det går också att förflytta sig
med TAB-tangenten.

3. När blanketten är ifylld kan du spara genom att välja Arkiv – Spara som – PDF …

(Adobe Reader) eller klicka på Spara-ikonen  uppe till vänster i webläsaren.

4. Döp till lämpligt namn ex. vis. Extratransport Kalmar 2018-XX-XX

5. För att maila den till KHS klicka på länken längst upp till höger

khs@kalmar.se

6. Du får upp följande ruta:

7. E-postprogram i datorn är förmarkerat så tryck bara OK.

8. Ett nytt meddelande öppnas i din Outlook och din PDF-fil bifogas automatiskt.

9. Skicka
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