Til pressen:
Skjern får delebiler på el
Beboerne i to boligkvarterer i Skjern får deres egne delebiler på el, når delebilsordningen
TADAA! ruller ud 18. og 25. januar.
Skjern 9. januar 2017
En delebil i Fredensgade og en delebil på Klokkebjergevej i Skjern – til brug for beboerne i knap 200
boliger tilhørende Bomidtvest. Det er en realitet i januar 2017, når delebilskonceptet TADAA! åbner
bildørene i Skjern.
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
Bomidtvest har besluttet at indføre en ordning med delebiler til beboerne i 2 boligområder i Skjern.
”Vi arbejder hele tiden på at gøre det mere attraktivt at bo til leje hos os. Med delebilsordningen fra
TADAA! kan vi tilbyde vore beboere adgang til en bil til en helt anden pris, end hvad det koster at
være bilejer”, siger direktør for Bomidtvest, Per Dyhr Jensen og fortsætter:
”Nu prøver vi delebilerne af 2 steder i Skjern og bliver konceptet en succes, overvejer vi at tilbyde
andre af vore beboere samme service”.
Det er beboerne i afdeling 83 på Klokkebjergevej og beboerne i afdeling 81 omkring Fredensgade, der
får mulighed for at bruge bilerne. Til gengæld kan de frit bruge begge biler – alt efter ledighed.
Delebiler giver alle mulighed for at køre bil
TADAA! er skabt for at give beboere i afgrænsede fællesskaber 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
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 25. januar.
Fredensgade

Hvornår: 18. januar kl. 14-17
Hvor: Generationshuset, Fredensgade, Skjern.
For hvem: Alle beboere i Bomidtvests boliger på Fredensgade, Østergade og Østre Allé.

Klokkebjergevej
Hvornår: 25. januar kl. 14-17
Hvor: Pyramiden, Klokkebjergevej 48, Skjern.
For hvem: Alle beboere i Bomidtvests boliger på Klokkebjergevej.

Mere info og tilmelding
For Fredensgade:
Tadaacar.dk/skjern

For Klokkebjergevej:
tadaacar.dk/skjern

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
Direktør i Bomidtvest, Per Dyhr Jensen, pdj@bomidtvest.dk, telefon 21 47 14 37

Billeder
For billeder gå til dette link: https://we.tl/fDyNoU0ip7

