
Special Assistance and 
Wheelchair Booking Form
Bokningsformulär Assistans och Rullstol

Skåneflyg and the airports we serve would like to make your
ourney as smooth and comfortable as possible. In order to
ensure you are provided the assistance you require, please
complete and send this form to info@skaneflyg.se within 48
hours of booking confirmation.

Skåneflyg och de flygplatser vi betjänar vill göra din
resa så smidig och bekväm som möjligt. För att se till att du
får den hjälp du behöver, fyll i och skicka detta formulär till
info@skaneflyg.se inom 48 timmar efter bokningsbekräftelse.

*Required fields. Other fields required if using a wheelchair
or scooter. Battery types may be dry cell, gel cell, lithium-
ion etc. 
If using a wheelchair or scooter, please bring the user
manual. 

Address Adress 

 
 Passenger Details Passageraruppgifter

Surname Efternamn 

E-mail Email

Booking ref Bokningsnummer Phone Telefon Name Namn

Outward Flight Utresa Return Flight Hemresa

From Från To Till From Från To Till

Type of Assistance Required Assistansbehov 

Flight no Flight Date Datum Flight no Flight Date Datum

I require assitance from the check-in desk to the bottom of the aircraft stairs 
Jag behöver Assistans från Incheckningsdisken fram till flygplanstrappan 

I require assitance from the check-in desk to the top of the aircraft stairs
Jag behöver Assistans från Incheckningsdisken och uppför flygplanstrappan

I require assitance from the check-in desk to my seat on-board the aircraft 
Jag behöver Assistans från Incheckningsdisken och hälp ner i mitt säte ombord planet
 
I have a sight impairment 
Jag har en synnedsättning

I have a hearing impairment 
Jag har en hörselnedsättning

I have a hidden disability 
Jag har en dold funktionsnedsättning

I have my own wheelchair (if yes, please fill the table below) 
Jag har min egen rullstol med mig (om ja, vänligen fyll i nedan uppgifter)

No Nej

No Nej

No Nej

No Nej

No Nej

No Nej

No Nej

Mobility Aid Type* Rullstolstyp* Manufacturer* Tillverkare* Model* Modell* Weight Vikt

Dimensions (cm) Dimension (cm) Battery type Batterityp Removable battery Löstagbart batteri

 Reduced Mobility Aid (if own) Egen Rullstol 

*Obligatoriska fält. Andra fält krävs om du använder rullstol eller
skoter. Batterityper kan vara torrcell, gelcell, litiumjon etc. 
Om du använder rullstol eller skoter, vänligen ta med
bruksanvisningen.


