
När Petter Alm blev pappaledig
med lilla Nora bestämde sig fa-
miljen för att sälja bilen. Detta
trots att de upplevde att de nu
behövde den mer än någonsin. 

– Nyligen var det dags för oss att sälja bilen
för att istället köpa en annan modell. Då bör-
jade vi fundera över vad det egentligen kostar
att ha bil. Det kändes som att den bara stod
och tickade pengar. Dessutom var det hopp-
löst att hitta parkeringsplats. Vi hade en lista
i bilen över olika bötesbelopp för felparkering
och ofta slutade det med att man gav upp och
valde det billigaste alternativet.

Bilpool rekommenderas
Petter och hans sambo Katarina hade haft bil
ganska länge och var vana vid det sättet att
leva. Att ha bil kändes som en nödvändighet.
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. 

Nöjd bilpoolskund: 
Petter Alm       

– 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.

– Detta kan jag rekommendera till alla som
är föräldralediga, säger han. Man spar pengar
och det är lätt att få tag på bilar eftersom
man är ledig på dagarna. Att ha egen bil är ju
faktiskt ett litet helvete … Nu slipper vi
mycket av det som tidigare var både kostsamt
och bökigt, som att laga, fixa och dylikt. 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.

Välj bilstorlek efter behov
Petter och hans familj använder bilen både
vid längre och kortare resor. Både han och
hans sambo har familjer på västkusten och
när de åker dit bokar de en bil för några
dagar. Vardagsinköpen görs oftast i närom -
rådet, men när det är dags att storhandla är
det bil som gäller. 

Många av familjens vänner bor utanför
stan med dåliga kommunala förbindelser, så
för att komma dit är bil ett måste. Tack vare
att bilpoolen har olika modeller kan man
välja storlek på bil utifrån behov.

– På så sätt kan man också styra ekonomin,
säger Petter. Stora bilar är något dyrare att 
använda. Men man kan köra väldigt mycket
varje månad utan att det kostar mer än att ha
egen bil. 


