
 

Pressinbjudan 
Välkommen den 23 januari då Kraftstaden arrangerar en 
provkörardag av elbilar 

 

Den 23 januari arrangerar Kraftstaden en provkörardag av elbilarna i deras elbilspool. Under 

hela dagen mellan 7 - 17 kan anslutna företag få komma och provköra. Varje provkörning är 

15 minuter och en instruktör finns med i varje bil. 

Den främsta anledningen till att Kraftstaden har startat en elbilspool är för att underlätta för 

fler att göra en insats för miljön. Det innebär att fler kan ta bussen, cykla eller promenera till 

jobbet även om man har behov av en tjänstebil i arbetet. 

Kraftstadens Miljösamordnare Dennis Nyström håller i trådarna och är initativtagare till 

provkörardagen av elbilar.  

- Vi på Kraftstaden satsar mycket på miljön och miljöriktigt resande, därför slår vi ett 

slag för vår elbilspool. Ju fler företag och personer som ansluter sig till elbilspoolen, ju 

fler elbilar kan vi ta in. Blir vi många som ansluter oss så ökar alltså flexibiliteten 

ytterligare, säger Dennis Nyström. 



 

Om man vill ansluta sig till elbilspoolen kan man registrera företaget som du jobbar på eller 

registrera dig själv som privatperson hos vår elbilsleverantör Moveabout. Det bästa är om du 

kommer och provkör en bil den 23:e, då får du prova på exakt hur bra det känns att köra bilen 

och samtidigt gör du en insats för miljön.  

Hur gör man för att provköra?  

- Gör så här:  

- Kolla in [länk] vilka tider som är lediga.  

- Maila info@kraftstaden.se vilken tid du vill boka, därefter får du ett bekräftelsemail 

- Ta med körkortet och bege dig till Kraftstadens reception (gula villan nedanför SAAB-

museet, Åkerssjövägen 20) och checka in. Var på plats i god tid så inte schemat 

försenas. 

- Bilarna utgår från Kraftstadens parkering. 

- Varje provkörning tar 15 min. Det kommer finnas med en instruktör med i varje bil. 

 

FAKTARUTA: 

På Innovatum idag finns två bilar som är anslutna till en elbilspool som är initierad av oss på 

Kraftstaden Fastigheter tillsammans med Innovatum. I april tillkommer ytterligare en bil 

som kommer utgå från Högskolan Väst som också är en partner i detta miljöinitiativ.  

 

Elbilspoolen är bokningsbar mellan 7-17 för anslutna företag, övrig tid för privatpersoner 

boende i Trollhättan. 

 

Bilpoolen är ett samarbete mellan Innovatum, Högskolan och Kraftstaden. I dagsläget 

består elbilspoolen av två bilar som utgår från Innovatum (fr o m april, 3 bilar – den tredje 

utgår då från högskolan.) 

Katja Weyhing, Pressansvarig 0520-52 81 80 katja.weyhing@kraftstaden.se 
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