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Gemensam bilpool  

På fastigheten finns två parkeringsplatser 
avsedda för elbilar i pool. Vid inflyttning eller 
strax efter inflyttning tecknar föreningen 
leasingavtal för två elbilar. Av modell Nissan 
Leaf, Renault Zoe, Honda E, VWId.3 eller 
liknande. Dessa ska ingå i föreningens elbilspool. 
Exakt vilken modell det blir beror på vilken 
leverantör som lämnar förmånligast erbjudande 
vid tidpunkten.  
 
 

Enkelt bokningssystem 

Alla föreningens medlemmar som innehar körkort har tillgång till dessa elbilar. 
Bokning sker via telefonen via ett användarvänligt bokningssystem speciellt 
anpassat för bilpool. Låsa upp och starta bilarna görs via mobiltelefon eller körkort. 
Hårdvara i bilarna är anpassad för detta. Om du ska köra långt uppmanas du att 
ange uppskattad körsträcka så systemet kan lägga in en laddningstid efter din 
bokning. Om du kör mindre än 5 mil krävs ej detta. 

 

Betalning 

Bokningssystemet genererar även debiteringsunderlag och fakturering sker månadsvis eller kvartalsvis. 
Föreningen har stor flexibilitet när det gäller möjlighet att välja hyreskostnad beroende på dagar och tid för att 
få lagom nyttjandegrad. Målsättningen är att hyresintäkterna ska bekosta minst halva bilpoolskostnaden. 
Kanske blir det en fast avgift per timme alternativt en kombination av timdebitering och kilometertaxa. 
Systemet medger båda alternativen. Dock ska det vara generellt fördelaktigt att nyttja bilarna. I skrivandets 
stund diskuteras en genomsnittlig hyresnivå på ca 30 kr/h och 5 kr/mil. Detta är upp till föreningens styrelse att 
besluta om och förmodligen kommer hyresnivån justeras beroende på nyttjandegrad. Det kommer förmodligen 
även bli lägre hyra dagtid än kvällstid. 

 

Drift och skötsel 

Initialt sköter föreningen bilarna utan extern inblandning. Detta genom att de som nyttjar bilen frivilligt turas 
om att tvätta den, att bilarna rengörs invändigt på fixardagarna, att de som lånar bil är noga med att återlämna 
i gott skick, att någon frivillig åker och byter däck och lämnar på service vid behov. Om detta inte fungerar så är 
det upp till föreningens styrelse att fatta beslut om att köpa in externa tjänster för bilvård.   
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Samverkan 

Elbilspoolen ska generellt ses som en boendekvalitet och en förmån för medlemmarna. Tanken är inte att 
bilpoolen ska utgöra en extra intäktskälla för föreningen. Snarare är tanken att bilpoolen ska bära större delen 
av sin egen kostnad. Det innebär att de medlemmar som aldrig nyttjar bilpoolen till viss del får vara med och 
subventionera nyttjande för övriga. Vi tror och hoppas att även du som har egen bil ser en kvalitet i att ha 
tillgång till en extrabil ibland. Förmodligen blir det billigare att köra poolbilen för ett ärende än att köra egen 
fossilbil. Och det behövs kanske inte så många turer per månad för att tjäna in kostnaden du betalar via 
avgiften? Ju mer bilarna används desto lägre blir nettokostnaden för bilpoolen. 

Tänkvärt är även möjligheten att värdet på din bostad ökar tack vare bilpoolen. Även om du inte nyttjar den 
kan du tjäna på dess existens. I alla fall om fler blir intresserade av hållbarhet, samverkan och delningsekonomi 
i framtiden. 

Hela denna text baseras på hur föreningen i skrivandets stund planerar att utforma bilpoolen. Det kan bli 
förändringar. 

 

Styrelsen 

 


