
 

Mange fordele ved at dele bil! 
 
 

Økonomi – Miljø – Sundhed  
Der er både økonomiske, miljømæssige og sundhedsmæssige fordele ved at være 
med i en delebilsklub: Man er flere om at dele alle de faste udgifter; man er altid 
sikker på, at bilen er i tip-top stand; en delebil er ny og benzinøkonomisk; man kører 
typisk mindre i bil, end hvis man har sin egen private, idet man er mere tilbøjelig til 
at tage cyklen til de korte ture og bruge bus og tog, når det er lige så oplagt. Og så 
viser opgørelser, at en delebilist i gennemsnit sparer klimaet for 225 kg CO2 om året. 
 
Albertslund Delebil – fleksibilitet er et nøgleord!  
For Albertslund delebil er fleksibilitet meget vigtigt. 
Delebilsklubben garanterer, at du altid kan få en bil, 
når du har brug for en! Hvis alle bilerne er ude at køre,  
kan du låne en af Europcar til almindelig delebils-pris.   
Har du lyst til at tage på bilferie, er der også muligheder for det. I ferieperioden tager 
Albertslund delebil nemlig ekstra biler ind, så alle får opfyldt deres ønsker og behov.   
Der er både store og små biler i delebilsklubben og pt. er man ved at undersøge, om 
der er interesse for også at anskaffe en 7-personers bil.  
Har man brug for ”sin egen bil” i en længere periode, f.eks. i forbindelse med sit 
arbejde, er det også en mulighed. 
 
Albertslund delebil vokser hele tiden 
I 2008 kom der 34 nye medlemmer til og foreningen er nu oppe på 115 medlemmer. 
Delebilsklubben vokser også udover kommune-grænserne; således står der en bil i 
Høje Tåstrup og en i Glostrup, begge tæt på stationen. 
I alt har Albertslund Delebil pt. 19 biler. På deres hjemmeside kan du se, hvor bilerne 
er placeret og hvilke typer biler, det er. I Delebilsklubben har man en 
tommelfingerregel om, at er der 5 medlemmer i et område, placerer man en bil dér.  
 
At være med i Albertslund delebil er således ikke kun godt for miljø, sundhed og 
økonomi, det er tilmed en nem og fleksibel måde at ha’ bil på.  
 
Læs mere www.albertslund-delebil.dk 

Du kan også kontakte formanden Dan Ravn på tlf.: 24 48 92 12 
Med venlig hilsen 

Agenda Center Albertslund 


