
Rörligt liv utan egen bil
I den moderna staden hittar vi nya sätt att leva på.  

Så här gör vi för att hjälpa dig till ett rikare liv utan bil. 
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Att äga en egen bil är inte lika självklart som det var förr. Det syns på de allt 
vanligare lådcyklarna i trendsättande städer som Köpenhamn, Amsterdam 

och Berlin. Det märks på bilpoolerna som blir allt fler när unga urbana 
människor funderar på om det är hållbart att var och en äger en egen bil. 

Många vill dessutom satsa sina pengar på annat än en bil som står parkerad 
större delen av tiden. Därför vill vi ge dig nya möjligheter i OnTrack.  

 
Välkommen till ett aktivt liv.

Tre vägar till ett rikare liv  
utan egen bil



Schysst med bil när du behöver

Ta bilen till farmor, stanna upp halvvägs och ta ett bad i havsviken. 
När du kommer hem parkerar du bilen och tänker inte mer på det. 
Service, besiktning, biltvätt och däckbyten sköter någon annan.

Bonava bjuder på månadsavgiften den  
första fem åren, (värde 9335:-)

Du betalar bara för de mil du åker.
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Handla med lådcykel

Glid ner till affären med lådcykel. Enkelt och snabbt. Eller så tar du 
den till innerstan och njuter av hur lätt det är att hitta parkering.  
Ta med picnickorgen och stanna till i Tantolunden på vägen hem. 

Föreningen har lådcyklar för utlåning.  
Det är bara att greppa styret när du behöver.
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Ta tåget

Alla spår går till Älvsjö. Okej då, inte alla. Men alla pendeltågslinjer 
söderut i Stockholm stannar till i Älvsjö och du har krypavstånd till 
stationen. SL:s effektiva trafik tar dig snabbt till alla delar av stan. 

Det enda du behöver är ett månadskort, sedan kan du åka hur 
mycket du vill.

Vi bjuder på SL-kort i ett år för alla som  
väljer att inte ha parkeringsplats.
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