
Mer än hälften av de resor 
som görs i Sverige gör vi med egen 
bil. I varje svensk bil åker i genom-
snitt 1,2 personer. Över hälften av 
svenskarna åker bil varje dag. Den 
som bor på landsbygden är på de 
flesta ställen i Sverige beroende av 
att ha bil för att kunna ta sig fram 
och tillbaka till jobbet, för att kunna 
åka och handla och så vidare. För 
en familj räcker det dessutom inte 
med en bil, utan det vanliga är att 
man behöver två bilar. 

Att ha bil är dyrt, och samtidigt 
släpper alla våra bilar ut ansenliga 
mängder växthusgaser och är där-
med en bidragande orsak till kli-
matförändringarna.

Grannar är ofta positiva till 
att låta en åka med om man frågar, 
men det är tidskrävande att hitta 
vilka som kör så att det passar ens 
egna tider. Har man väl hittat nå-
gon att åka med får man sällan be-
tala något, vilket kan kännas okej de 
första gångerna. Men har man åkt 
med samma person många gånger 
vill man gärna betala.

Bygdeborna i Tolg, Småland, 
startade ett mobilsamåkningspro-
jekt som fortgår. Under de första 
fyra åren samåkte de en sträcka som 
motsvarar mer än två varv runt jor-
den. Det blev många trevliga stun-
der i bilen. Det positiva med mobil 

samåkning tyckte Tolgborna var 
bland annat ökad social gemen-
skap, ekonomisk vinning för både 
de som kör och de som åker, min-
dre miljöpåverkan och en bra mark-
nadsföring av Tolg.

Vad är ”Mobil samåkning”?
Ett tryggt sätt att åka tillsammans i 
och med att man känner till varan-
dra. Upptagningszon = trygghets-
zon.

Systemet kan användas anting-
en från mobiltelefon eller dator. Det 
går bra med gamla telefoner bara 
det går att skicka sms.

Det är användarna som bestäm-
mer vilka sträckor som ska köras och 
vilka hållplatser det ska vara. Detta 
gör man i ett tidigt skede i processen.

Man kan vara chaufför, passa-
gerare eller bådadera. Som chauf-
för anmäler man vilka sträckor man 
ska åka. Är man passagerare går 
man in i systemet och ser om det 
finns någon som kör den sträcka 
man vill åka. Finns inte sträckan 
man vill åka kan man lägga in en 
bevakning på just den sträckan.

Hur mycket man ska betala kom-
mer man överens om i den grupp 
som ska samåka.

Vill man att barnen ska samåka 
till exempel till fotbollsträningen 
är det målsman som registrerar ett 
konto.

Vi hoppas på att ett mobilsam-
åkningsprojekt i Gävleborg star-
tas den 1/1-16, ”Samåkning Gäv-
leborg”. Där kommer bland annat 
Nordanstig att vara med. Tanken 
är att eventuellt starta ett samåk-
ningsprojekt i Nordanstig. Även X-
trafik ska vara med i detta förhopp-
ningsvis kommande projekt. 

En grupp har bildats i Nordan-
stig för att arbeta med detta. De var 
med på Bergsjödagen och pratade 
med Nordanstigsborna om vad de 
tycker om mobil samåkning. De 
fick också besvara en enkät. Även 
en förening har startats i Nordan-
stig, ”Samåkning Nordanstig”. Ett 
led i att få igång ett eller flera sam-
åkningsprojekt i kommunen. 

Om man vill gå med i förening-
en kan man ta kontakt med Petra 
Modée, mobil:  070-219 22 68 eller  
e-post: petra@vastironningen.se.

Även en grupp på Facebook 
finns som heter ”Samåkning Nord-
anstig”.

Den 16 september kommer det 
att vara ett seminarium på kvällen 
där Maja Söderberg från Tolg deltar. 
Där kommer möjlighet att finnas för 
att ställa frågor till Maja.

Mobil samåkning är ett system som gör det enkelt för bygdebor att samordna 
sina resor till och ifrån de vanligaste orterna, men även inom den egna bygden.

Samåkning Nordanstig
Att samåka spar både pengar och miljö.

www.nordanstig.se w telefon 0652-360 00
Nordanstig Natur ligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar 

Nu har du chansen att få  
veta mera om mobil samåkning
Maja Söderberg från Tolg i Småland kommer och 
berättar om samåkningsprojektet som de driver.

Onsdagen den 16 september 2015 klockan 19.00 

Kulturhuset Bergsjögården Södra Vägen 4 i Bergsjö

I januari 2016 hoppas vi kunna köra igång projektet 
Mobilsamåkning Gävleborg här i Nordanstig.

”Mobilsamåkningen har också förutom de  
ekonomiska och miljömässiga vinsterna gett en 
ökad rörelsefrihet, en social gemenskap och även 
ett lyft för bygden” säger en av invånarna som 
deltar i mobilsamåkningen i Tolg.

Har du frågor?
Kontakta energi- och trafikhandläggare  
Eva-Lena Berglin 0652-362 10

Hjärtligt välkomna! 

nordanstig.se/mobilsam

 

16 september 
• Klimat och hälsomässa i Ljusdal. Se mer på 

www.ljusdal.se
• Seminarium om ”Samåkning Nordanstig”  

på Bergsjögården. Medverkande från bland 
annat www.mobilsamakning.se.  
Bergsjö gården kl 19.00.

19 september 
• Uppmanas du som vanligtvis kör bil i Hudiks-

vall att prova något annat transportmedel eller 
parkera en bit bort från din tätorts centrum – 
”Bilfri dag” som är en del av Trafikantveckan. 

29 september 
• Är det Café Planet på Kulturhuset. Då kommer 

Christoffer Carstens från Länsstyrelsen att 
tala på temat ”Klimatanpassning – att planera 
för det osäkra”

Anmäl din skola till ”Gå och cykla”-kampanjen 
som pågår oktober ut. 
Se mer på www.trafikkalendern.se 

Facebook-grupp: 
Samåkning Nordanstig

www.facebook.com/groups/452545388236296

Detta händer

Har du frågor kring energi och klimat är du välkommen 
att kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare:

Eva-Lena Berglin 
Nordanstigs Kommun 
TEL: 0652-362 10, 
070-190 71 57 
eva-lena.berglin@
nordanstig.se  
ADRESS: Box 56, 
820 70 Bergsjö

Johan Ringmar 
Hudiksvalls kommun 
TEL: 0650-192 92  
energiradgivning@
hudiksvall.se
BESÖKSADRESS: Västra 
Tullgatan 6, Hudiksvall

Information om energi och miljö
från energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I HÄLSINGLAND

FÖRETAGARE
TA CHANSEN!

MARKNADSFÖRING,
FÖRELÄSNINGAR OCH 

MINGELMIDDAG!

Bollnäs 25 september. 
Populära föreläsare, 
Måns Möller och Tina 
Törner, på Kulturhuset, 
mingel och middag 
med uppträdande på 
Tuppens Danskrog.

Ta kontakt med din 

lokala säljare för att 

ta del av vårt föreläs-

ningserbjudande!


