
– Det funkar fantastiskt bra med
bilpool – både i arbetet och privat.
Man har alltid tillgång till en fräsch
bil – utan ägandets nackdelar.

Just nu är Petter pappaledig och hemma med
sin dotter Nora. Petter jobbar annars som
konsult och lärare inom 3-D visualisering, 
en presentationsteknik som används av bl a 
arkitekter och förvaltare. Med datorns hjälp
kan man göra allt från grundläggande rit-
ningar till avancerade fotorealistiska miljö-
bilder. Han och hans kollegor hyr in sig på ett
kontorshotell i Nacka Strand strax utanför
Stockholm. En plats där bilpoolen har flera
bilar uppställda.

– Tack vare det har jag tillgång till bil i job-
bet, vid resor, kundbesök o s v, trots att jag
åker kommunalt till och från arbetet. Jag
kommer att börja arbeta halvtid snart så det
blir perfekt.

Arbetet kräver en hel del teknisk utrust-
ning som datorer, kameror och dylikt.

– Det är kul med prylar, säger Petter. Efter-
som mitt arbete också är mitt stora intresse
så vill jag ju självklart ha bra grejer. Hade jag
haft väldigt gott om pengar så hade jag säkert
köpt en riktigt fräck och praktisk bil också.

Nöjd bilpoolskund: 
Petter Alm       

Men egentligen tycker jag att bilar mest är
något man har för att ta sig fram med. Så
jag är helt nöjd med att sitta i en helt vanlig
otrendig poolbil.

Bil nödvändig – men inte egen
Petter och hans sambo Katarina hade haft
egen bil ganska länge och var vana vid det
sättet att leva. Att ha bil kändes som en nöd-
vändighet. Särskilt sedan Nora kom. 

– Vi är mer bundna till bil nu, säger Petter.
Det är trots allt väldigt bekvämt när man har
små barn och ska resa någonstans. Man kan
stanna när man vill och man stör ingen.

Att ha tillgång till bil var alltså ett måste,
men däremot inte att äga en. Så istället för 
att köpa en ny bil, bestämde sig Petter och 
Katarina för att gå med i en bilpool.

– Vi hade tur för bilpoolen hade en bil 
placerad precis i närheten av oss. Dessutom
fanns det flera stycken inom rimligt avstånd.
Så vi bestämde oss för att prova. Försöket slog
väl ut och nu är Petter mycket nöjd med valet.
Det enda man behöver göra är att tanka om
det behövs och att kanske tvätta bilen någon
gång om man tycker den är smutsig. 

– Men det blir ju inte alls lika ofta som när
man är ensam om ansvaret. Blir det något fel
på bilen ringer man bara till bilpoolen och   
anmäler det. Sammantaget är det mycket be-
kvämare och billigare. När man är van vid att
ha bil blir man lätt lite bortskämd – men för
oss är bilpool verkligen ett fullgott alternativ.


