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Skicka din ansökan och intyg till: Färdtjänsten, Box 30103, 104 25 Stockholm
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din ansökan
och80
intyg
till: Färdtjänsten,
Box 30103,
25 Stockholm
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08-720
80, telefontider
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www.fardtjansten.sll.se
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www.fardtjansten.sll.se
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Telefonnummer: 08-720 80 80, telefontider helgfri vardag 7–20, www.fardtjansten.sll.se
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