Til pressen:

Herredsvang kører forrest: Får delebil på el
Beboerne hos Almenbo Aarhus og Boligkontoret Århus i Herredsvang får nu en elektrisk bil til
deling. Delebilsordningen TADAA! ruller ud 22. Juni.

Aarhus V, juni 2017
Nu bliver hverdagen lettere for mere end 700 beboere i Herredsvang i Aarhus V. Deres
boligforeninger er nemlig gået sammen med delebilsordningen TADAA! Om at sætte en delebil på el
op på Rydevænget. Det sker torsdag 22. Juni.
En delebil er genial, når man har brug for bil en gang i mellem, for eksempel til at handle stort ind,
besøge venner og familie eller passe aftaler med læge eller sygehus.

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 elektrisk delebil,
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
Det er boligselskaberne Almenbo Aarhus og Boligkontoret Århus, der er gået sammen om at sætte
bilen op.
I boligselskabet Almenbo Aarhus, glæder inspektør Jesper Holze sig over ordningen.
"Vi glæder os til at give vores beboere et supplement til cykel, bus og tog og håber, at de vil bruge
delebilen, så de en gang i mellem kan lette den praktiske hverdag ved at køre direkte fra A til B," siger
han, der samtidig glæder sig over, at delebil kører på el.
"Vi arbejder hele tiden på at gøre vores boligområder så grønne og miljøvenlige som muligt, så derfor
er det et kæmpe plus med en delebilsordning med en elbil," siger han.
Det er den første delebil for Almenbo Aarhus, mens Boligkontoret Århus i forvejen har delebiler i syv
boligområder.
"Det er et attraktiv for vores afdelinger, at vi kan tilbyde en delebil og at den ovenikøbet er på el. Vi
hylder fællesskabet i vores boligforening og der passer en delebil perfekt," siger Morten Homann,
direktør i Boligkontoret Århus.

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 marketingmanager i TADAA!, Signe Hollensen.
"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 abonnementspris," siger hun.
Se priser på tadaacar.dk/herredsvang.

Det sker
Torsdag 22. juni står TADAA! klar til at vise delebilerne, give en prøvetur og komme med et godt
introduktionstilbud.
Hvornår: 22. Juni kl. 15-17
Hvor: Ved skuret, Rydevænget 49
Pressen er velkommen på dagen.
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