
Til pressen:  

Viborg får delebiler på el 

Beboerne i to af Boligselskabet Sct. Jørgens boligområder i Viborg får deres egne delebiler på 

el, når delebilsordningen TADAA! ruller ud 19. januar  

Viborg 11. januar 2017  

To delebiler på Klostervænget og to delebiler på Ellekonebakken – til brug for beboerne i knap 1000 

boliger tilhørende Boligselskabet Sct. Jørgen. Det er en realitet i 19. januar 2017, når 

delebilskonceptet TADAA! åbner bildørene i Viborg. 

Hvad er en delebilsordning?  

TADAA! er delebiler lige ved døren, og beboere i boligselskaber og andre fællesskabers adgang til 

elbiler på abonnementsform.  

I praksis fungerer abonnementsordningen sådan, at beboeren via en app booker en eldelebil, henter 

den på en p-plads nær boligen, låser bilen op med appen og kører så meget, som han eller hun har 

brug for. En løsning, som er nem at administrere for både bruger og boligorganisation.  

Attraktivt for boligområderne  

I Boligselskabet Sct. Jørgen glæder man sig over delebilsordningen og ser frem til at give de beboere, 

der kun har brug for bil en gang imellem mulighed for ned adgang til transport.  

"Mange af vores beboere har ikke et dagligt behov for bil. Med delebilsordningen får de nu 

muligheden for at gøre ting, de ikke hidtil har haft mulighed for og så slipper de for selv at stå for 

vedligehold og reparation af bilen. Oveni det kommer det samfundsmæssige aspekt i forhold til 

miljøet, idet bilerne er eldrevne," fortæller Klaus Madsen, driftsforretningsfører i Boligselskabet Sct. 

Jørgen 

I forbindelse med etableringen af ordningen har boligselskabet indgået et samarbejde med Energi 

Viborg. Delebilerne står fast ved nogle nyligt opsatte ladestandere i boligområderne, som Energi 

Viborg står bag. 

"Som lokal elforsyningsvirksomhed vil vi gerne støtte op om opstarten af et nytænkende elbil-projekt 

som TADAA!, hvor mange får glæde af bilerne," siger kunde- og kommunikationschef i Energi 

Viborg, Inge Borggaard. 

Delebiler giver alle mulighed for at køre bil  

TADAA! er skabt for at give beboere i boligkvarterer adgang til en bil – uden bøvlet og 

omkostningerne ved at eje en bil, fortæller direktør i TADAA! Søren Skov Bording.   

”Vi mener, at alle mennesker skal have adgang til nem transport, på samme måde som de har det til 

bolig, telefoni og internet. Derfor tilbyder vi brugere, der en gang i mellem har brug for at køre bil 

adgang til enkel, billig og miljøvenlig transport til en fast, lav abonnementspris”.  

Der er fire typer abonnementer afstemt efter beboerens kørselsbehov. Prisen begynder fra 179 

kr./måned for dem, der kun skal bruge en eldelebil en gang eller to om måneden, mens de større 

aftaler er velegnede for beboere, der har behov for at køre flere gange om ugen.  

Ud over Skjern er der TADAA! biler på vejene i Ikast, Herning, Silkeborg, Aarhus og mange flere 

steder. Læs mere på www.tadaacar.dk  

http://www.tadaacar.dk/


  

Det sker  

I januar står TADAA! klar til at vise delebilerne, give en prøvetur og komme med et godt 

introduktionstilbud, hvis man bliver oprettet senest 19. januar.  

Ellekonebakken 

Hvornår: 19. januar kl. 14-18  

Hvor: Beboerhuset. 

For hvem: Alle beboere i Boligselskabet Sct. Jørgens boliger på Ellekonebakken, Gulstjernevej og 

Firkløvervej.  

  

Klostervænget  

Hvornår: 19. januar kl. 14-18  

Hvor: Café.Com 

For hvem: Alle beboere i Boligselskabet Sct Jørgens boliger på Klostervænget, Bellisvej, Valmuevej, 

Erantisvej og Tulipanvej.  

  

Mere info og tilmelding 

For Ellekonebakken:  

http://tadaacar.dk/ellekonebakken 

  

For Klostervænget:  

http://tadaacar.dk/klostervænget 

  

Kontakt   

Marketing- og eventmanager i TADAA!, Signe Hollensen, siho@tadaacar.dk, telefon 4177 1282  

Direktør i TADAA!, Søren Skov Bording, ssbo@tadaacar.dk, telefon: 4177 2468  

Driftsforretningsfører i Boligselskabet Sct. Jørgen, Klaus Madsen, km@bsjviborg.dk, telefon 8727 

3225 

  

Billeder 

For billeder gå til dette link: https://we.tl/FcfRwiWk8H 
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