
Til pressen: 

Nordborg får delebiler på el 

Beboerne i to boligkvarterer i Nordborg får nu deres egne delebiler på el, når delebilsordningen 

TADAA! ruller ud 14. januar. Boligforeningernes forretningsførere ser frem til at skabe ny 

attraktion for deres boligområder.  

Nordborg 5. januar 2017 

To delebiler på Svanestien og to delebiler på Tjørning i Nordborg på Als – til brug for beboerne i 692 

boliger i området i Langesø og Havnbjerg. Det er en realitet 14.  januar 2017, når delebilskonceptet 

TADAA! åbner bildørene i Nordborg.  

Hvad er en delebilsordning? 

TADAA! er delebiler lige ved døren og giver medlemmer af almene boligorganisationer og andre 

fællesskaber 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 

Boligforeningerne Danbo og Nordborg Andelsboligforeninger gået sammen om at gøre det muligt at 

få de nye delebiler - foreløbig i en forsøgsordning.  

Men Jan Mortensen, forretningsfører i Nordborg Andelsboligforening, tror på idéen: "For os er det en 

naturlig ting at tænke nyt i vores boligafdelinger. Delebiler på el kan gøre det mere attraktivt at finde 

et rækkehus med have til en fornuftig pris uden for kommunens hovedby. Der er tale om en 

forsøgsperiode, men vi tror på idéen og håber, den vil brede sig til andre af vore boligområder," siger 

han og fortsætter: 

"Vi vil være med til at forbedre miljøet og dette er en af vejene man kan gå. Der er tale om ren 

brugerbetaling, som ikke koster noget for de beboere i afdelingerne, der ikke ønsker at deltage." 

Også hos boligforeningen Danbo er der positiv stemning. Forretningsfører Niels Peder Pedersen siger: 

"Danbos bestyrelse var fra starten positivt indstillet på nye tiltag, der kunne sættes fokus på 

miljøvenlig transport og samtidig afprøve muligheden for en fleksibel transportordning for nogle af 

beboerne i vore boligområder." 

Også hos afdelingsformand i Nordborg Andelsboligforening, John Jensen, er der spænding at spore: 

”Mange i afdelingen er interesserede i bilen for at kunne køre til Sønderborg et par gange om 

måneden uden selv at skulle ud og købe en bil. Det giver meget større fleksibilitet i hverdagen at have 

mulighed for at kunne bruge bilen,” siger han. 

Delebiler giver alle mulighed for at køre bil 

TADAA! er skabt for 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 Nordborg er der TADAA! biler på vejene i Fynshav, Aarhus, Aalborg, Ikast, Middelfart, 

Odense og Silkeborg.  

CO2-neutral i 2019 

Delebilerne i Nordborg er et samarbejde mellem delebilsfirmaet TADAA!, boligforeningen Danbo, 

Nordborg Andelsboligforening og Sønderborg Kommunes CO2-reducerende initiativ Project Zero. 

Her glæder projektleder i Project Zero, Henrik Bielefeldt, sig.  

”Det glæder mig, at beboerne i Nordborg Andelsboligforenings og Danbo får en delebilsordning på el 

og muligheden for at opleve deleelbilernes mange fordele. Beboerne er samtidig med til at støtte op på 

ProjectZero visionen om et CO2-neutalt område i 2029. Med fire nye deleelbiler er vi endnu et skridt 

vej mod målet,” siger han.  

Det sker 

14. Januar står TADAA! Klar til at vise delebilerne, give en prøvetur og komme med et godt 

introduktionstilbud, hvis man bliver oprettet på dagen. 

Hvornår: 14. Januar kl. 10-13 

Hvor: Beboerhuset "Egehuset" på Tjørning i Havnbjerg og varmecentralen på Svanestien i Langesø.  

For hvem: Alle beboere i Nordborg Andelsboligforenings og Danbos afdelinger i Langesø på 

Svanestien, Lærkevej, Mågevej, Rypevej og Søvej.  

Ligeledes for samme boligforeningers afdelinger på i Havnbjerg på Tjørning, Birkevej, Naurvej, 

Rønnevej, Pilevej, Ahornvej, Søbyhave, Ribesvej, Syrenvej, Spireavej og Lindevej. 

 

Mere info 

Se tadaacar.dk 

For Langesø: 

Tadaacar.dk/langesø 

For Langesø: 

Tadaacar.dk/havnbjerg 

 

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 Danbo, Niels Peder Pedersen, npp@danbobolig.dk, telefon 7445 1718 

Direktør i Nordborg Andelsboligforening, Jan Mortensen, jmo@nabbolig.dk,  telefon 2961 6213 
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Vedlagte billeder er til fri afbenyttelse 

 

 

 

 


