Nöjd bilpoolskund:
Bröderna Cartwright AB
– När jag åker till mitt kontor inne i stan
har jag dessutom bilpoolens parkering alldeles i närheten, så någon parkeringsavgift behöver jag inte heller betala.

Det är lätt att ha koll på kostnaderna

Bröderna Cartwright AB både
importerar och bakar eget bröd.
– Jag sökte en flexibel lösning för
att kunna hantera den typ av
mindre leveranser som vi är beroende av.
– De stora bagerierna levererar hela pallar
med bröd, men vi säljer ofta mindre kvantiteter. Vi ville inte investera i en egen lastbil
eftersom det inte handlade om några jättevolymer, säger Alex Cartwright.

Tipsades av goda vänner
Några goda vänner som använde bilpool i
Hammarby Sjöstad undrade om inte detta var
en möjlighet även för Alex.
– För oss fungerar det perfekt. Just den
tiden då vi använder bilarna mest – dagtid på
vardagar – är det aldrig några problem att
boka. Vi kan också boka flera bilar de dagar
då vi har många leveranser och mina anställda kan även använda bilarna på fritiden.
Dessutom är det definitivt det mest ekonomiska för oss. I kilometerpriset ingår ju alla
kostnader som bensin, försäkring, service och
reparationer.

Bokningen sköter Alex via Internet och mobiltelefon. På bilpoolens hemsida kan han efter
varje körning se exakt hur mycket det kostade
och har på så sätt bra koll på företagets transportkostnader. Fördelen med bilpool för nystartade företag är enligt Alex att man slipper
vissa stora investeringskostnader i startskedet.
– För ett litet företag är alla typer av investering en risk. Bilpool är en underbar lösning
för en del av problematiken; att undvika individuella investeringar i någonting nästan
alla behöver.
Alex utnyttjar ofta bilpoolen även privat,
då främst på helgerna. Ibland tar han även bil
till arbetet i bageriet från hemmet i innerstaden.
– Det finns en bilpoolsparkering alldeles i
närheten där jag bor. Men oftast åker jag
kommunalt med tunnelbana och tvärbana till
Sjöstaden.

