
– Att resa är livet! Jag är en 
nyfiken person och älskar att se
och uppleva nya saker. Jag har
svårt för det som är för inrutat.
Kanske kan jag uppfattas som
rastlös, men sån är jag! 

Elisabet Fornell bor i en nybyggd lägenhet i
Hammarby Sjöstad. Hon arbetar som biblio-
tekarie på ett av Stockholms bibliotek i inner-
staden. Hennes stora intresse för resor har
tagit henne till platser som Japan, Indien,
USA och Lappland.

Elisabet har aldrig ägt en bil
Ett av Elisabets stora intressen är segling och
idag är Elisabet på väg ut till sin båt. För att
komma dit behöver hon bil, men trots att hon
har haft körkort sedan 18-årsåldern har hon
aldrig ägt någon bil. Redan innan hon flyttade
in i sin lägenhet i Sjöstaden fick hon informa-
tion om att det skulle starta en bilpool i om-
rådet.

– Efter en månad var den igång, berättar
Elisabet. Från början fanns det bara några få
bilar men användandet ökade snabbt och det
köptes in nya bilar i rask takt. Jag har 3-4 bilar
som är parkerade precis utanför huset, och
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om de är upptagna finns det andra på flera
olika ställen i området.

Supporten hjälper till om det krånglar
Elisabet använder ofta bil på fritiden. Hon häl-
sar på goda vänner utanför stan, storhandlar
eller åker ut till båten.

– Det har fungerat fantastiskt bra, säger 
Elisabet. Jag bokar via Internet och sedan
öppnar jag bilen med mobiltelefonen. 

Någon enstaka gång har det krånglat men
då har de varit oerhört hjälpsamma på sup-
porten. En gång när jag skulle ut till båten
hade det blivit något fel med bokningen. Då
betalade bilpoolen taxi åt mig.

– Jag tycker det är lite sjukt att alla i inner-
staden ska ha egen bil, fortsätter hon. Om inte
annat så är det ju så dyrt! När jag jämför
mina kostnader i bilpoolen med mina vänner
som har egen bil, så blir de flesta imponerade
av hur billigt det är. Och så enkelt. Man behö-
ver bara tanka och tvätta bilen – alla kostnader
ingår i kilometerpriset. Om något är trasigt
skickar jag bara ett mail till bilpoolen så fixar
de det. Och jag behöver aldrig leta parkerings-
plats. Bilpoolen har förbokade platser på flera
ställen.

Miljöfaktorn viktig när man väljer
Elisabet beskriver inte sig själv som någon
miljöaktivist. Däremot väljer hon gärna det
mest miljövänliga alternativet av två för övrigt
likvärdiga.

– Jag tycker det är viktigt att man gör vad
man kan i vardagen, säger hon. Men utan att
vi blir för fanatiska och hårda mot oss själva. 


