
Boligkontoret Århus er klar med delebilsordning til deres beboere i Skæring. 
Aarhus, d. 19. august 2016 
 
Boligkontoret Århus har valgt at give deres beboere i Skæring noget ekstra at se frem til her efter 
sommerferien. Fra d. 22. august får afdelingens beboere adgang til delebiler fra selskabet TADAA!. Det 
skal være med til at gøre det mere attraktivt at bo i foreningen.  
 
”Elbilerne er alletiders attraktive tilbud til vores beboere, som på en nem og billig måde får transport integreret med 
deres boligtilbud. Det unikke fælleskab i en almen boligafdeling er en ideel ramme for moderne deleøkonomiske 
løsninger som den her. Og samtidig er elbilerne en miljøvenlig løsning, som ligger i naturlig forlængelse af Boligkontoret 
Århus’ store arbejde med bæredygtighed og energibesparelser,” fortæller Morten Homann, direktør i Boligkontoret 
Aarhus. 
 
Den 22. august vil medarbejdere fra TADAA! være synligt til stede i boligafdelingen kl. 10:00-18:00 for at hjælpe 
beboerne med at oprette sig som brugere, rådgive om abonnementer, downloade app’en og gøre de nye brugere klar til 
at køre i delebilerne. 
 
Færre biler på de Århusianske veje 
Delebilerne i Skæring er samtidig en del af en større indsats for at skabe et grønnere og mere mobilt Aarhus. I et 
partnerskab vil Aarhus Kommune og TADAA! sætte skub i udviklingen mod et CO2 neutralt Aarhus. 
 
”Vores erfaringer viser, at en delebil kan erstatte behovet for mellem fire og ti privatejede biler. Derfor er vores klare 
ambition at rulle op til 200 el-delebiler ud på vejene i Aarhus i løbet af 2017,” fortæller direktør for TADAA! Søren Skov 
Bording. 
 
Visionen for partnerskabet er, at fortrænge 1000 fossildrevne biler i løbet af 2017, hvor Aarhus er europæisk 
kulturhovedstad. 
 
Friheden ved en bil – uden bøvl og besvær 
TADAA! er delebiler lige ved døren, som giver boligforeningens beboere adgang til elbiler på abonnementsform. 
 
”Vi mener, at alle mennesker skal have adgang til mobilitet, på samme måde som de har det til bolig, telefoni og 
internet. Derfor tilbyder vi brugere med lejlighedsvise behov for bilkørsel adgang til enkel, billig og miljøvenlig transport 
til en fast, lav abonnementspris”, fortæller Søren Skov Bording, direktør i TADAA!. 
 
Der er fire typer abonnementer afstemt efter beboerens kørselsbehov. Prisen begynder fra 0 kr./måned for dem, der kun 
skal bruge en eldelebil en gang eller to om måneden, mens de større abonnementer er velegnede for beboere, der 
dagligt har behov for at køre. 
 
Ud over Aarhus, er der TADAA! biler på vejene i Odense, Aalborg og Ikast. 
 
Kontakt 
Kommunikationsrådgiver ved Insero, Martin Bak, maba@insero.com, telefon: 4177 2457 
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