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Avtal klart mellan GreenMobility och Parkering Malmö  

P-husen hotspots för flytande bilpool  

Den 15 juni lanserar det danska bolaget GreenMobility sin bildelningstjänst i Malmö. För att 
erbjuda kunderna parkeringsplats kombinerat med laddning har GreenMobility tecknat avtal 
med Parkering Malmö. Fyra av parkeringsbolagets P-hus har förberetts för att användas som 
”hotspots”. Inledningsvis kommer GreenMobility introducera 100 elbilar i Malmö.  
 
− Malmö är en perfekt stad för GreenMobility. Vi tror att Sverige är en snabbt växande marknad för 
bildelning och märker ett starkt stöd för delad mobilitet. För att göra vår service tillgänglig för fler 
människor har vi också etablerat oss i Göteborg, berättar Thomas Heltborg Juul, VD på 
GreenMobility. 
 
− Det kommer att finnas reserverade platser, sammanlagt 20 stycken, i P-husen Hyllie, Bager Plats, 
Anna och Södervärn. Dessa kan GreenMobility nyttja som ”hotspots” för laddning och service, 
berättar Annika Fernlund, Fastighetsutvecklare på Parkering Malmö. 
 
Till skillnad från andra bilpooler där du måste ställa tillbaka bilen på den plats där du tog den, är 
GreenMobilitys lösning mer flexibel. Du kan hyra en bil på gatan, köra dit du ska och sedan lämna 
bilen på gatan igen (inom utsatt stadszon. Du hyr en bil enkelt med hjälp av en mobilapp och betalar 
per minut eller per dygn.  
 
− Vårt samarbete med GreenMobility går i linje med Malmö stads ambition att forma staden och vårt 
erbjudande kring mobilitet snarare än bilism. För att på sikt minska antalet personbilar i staden krävs 
att det finns attraktiva alternativ till att äga bilen själv, berättar Annika.  
 
− När du hyr en bil av GreenMobility ingår både parkering, laddning och försäkring i priset. För att 
få det till att fungera i våra P-hus har vi fått utveckla både vår teknik och passersystem, berättar Annika.  
 
GreenMobility är redan väl etablerade i Köpenhamn med 400 bilar och Oslo med 250 bilar. De 
förväntar sig en stark tillväxt, och hoppas på att under det närmsta året ha 250 elbilar i Malmö.  
 
För mer information, kontakta: 
Annika Fernlund, Fastighetsutvecklare, Parkering Malmö.  
E-post: annika.fernlund@pmalmo.se. Mobil: 073-448 20 05 
 
Steffen W Frølund, Chief Marketing Officer, Greenmobility.  
E-post: sf@greenmobility.com. Mobil: +45 23293892 
 
 
Parkering Malmö är ett expansivt kommunalt bolag som bygger, hyr ut och övervakar parkeringsplatser på tomtmark i Malmö. Vi 
äger nio parkeringsanläggningar och erbjuder även helhetslösningar för parkering på uppdrag av andra fastighetsägare. Vi förvaltar 
sammanlagt över 45 000 parkeringsplatser i Malmö. Vi skapar plats ur många olika perspektiv med fokus på trygg parkering, hållbar 
parkering och digital parkering. Vi är idag ca 70 medarbetare. Läs mer på www.pmalmo.se.  

GreenMobility driver en friflytande bildelningsplattform i en rad europeiska storstäder. Företaget har 80 anställda och huvudkontor i 
Köpenhamn. Lär mer på greenmobility.com 

http://www.pmalmo.se/

