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MoveByBike Europe AB ingår avtal med Martin 
& Servera-gruppen 
 
MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget tecknat avtal med Sveriges ledande 
grossist för restauranger och storkök – Martin & Servera Gruppen AB (”Martin & Servera”). Avtalet innebär att 
MoveByBike kommer ansvara för delar av Martin & Serveras leveranser initialt i Malmö, men planeras utöka även till 
Stockholm och Göteborg. 
 
Bakgrunden till avtalet tar avstamp i ett mycket lyckat pilotprojekt som ägt rum under juli månad 2022. Piloten, initierad 
av Malmö stad är ett led i stadens arbete att bli klimatneutralt senast 2030.  Bolaget genomförde under juli månad 
delar av Martin & Serveras leveranser med cykellogistik i Malmö stad.  
 
- Under sommaren har vi, i samarbete med MoveByBike, testat leveranser med cykel till restauranger och caféer i 
Malmö innerstad. Vi valde ut testkunder som inte köper färskvaror och därmed inte behöver kyltransport. Testet har 
gått bra och vi har fått klart positiva reaktioner från de här kunderna, så vi fortsätter samarbetet i Malmö, säger 
Simon Tideman, platschef Martin & Servera Logistik i Halmstad 

-Malmö som stad ska ligga i framkant och visa vägen för svenska och europeiska städer och där samarbeten mellan 
privata aktörer är en kritisk pusselbit för att minska trängsel och miljöpåverkan. Malmö stad driver idag ett pilotprojekt 
"nattleveranser" utifrån klimatkontraktet med Martin & Servera och ser därför positivt på att Martin & Servera och 
MoveByBike väljer samverka för att öka andelen gröna transporter i Malmös centrala delar, säger  
Alexander Hjertstedt, Gods- och logistikplanerare, Malmö stad. 
 
 

 
 
 
Tack vare cykellogistik kan transporter till svåråtkomliga adresser, så som gågator och zoner med förbud för motortrafik 
genomföras både hållbart, säkert och snabbt. MoveByBike har möjlighet att ta sig fram i samklang med den mer 
långsamma citykärnan och möjlighet att operera på dubbel infrastruktur.   
 
- Det är viktigt för oss att testa andra leveranssätt än lastbil – inte bara för att vi vill minska våra utsläpp. Leverans med 
cykel kanske till och med kan ge snabbare distribution på trånga gator med tät trafik, säger Simon Tideman, 
platschef Martin & Servera Logistik i Halmstad 
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Martin & Servera driver hårt för gröna leveranser och här kommer avtalet med MoveByBike göra skillnad i arbetet mot 
klimatneutralitet. Det nu tecknade avtalet innebär en fördubbling av kunder för bolaget och visar tydligt hur framtidens 
leveransmetoder kan ske med klimat och miljö i fokus. Samarbetet startar den 20 september i Malmöregionen men 
planeras expandera också till Göteborg och Stockholm.   
 
-För MoveByBike är detta ännu ett segment som öppnas upp där vi kan göra stor skillnad. Martin & Servera är ledande 
i sin bransch som grossist till restauranger och storkök med många mottagare som ligger trångt i stadskärnan. Det är 
på dessa platser vi är som bäst. Samarbetet är ytterligare ett kvitto på vår position där nya intressanta och spännande 
branscher tillsammans med oss vill bygga last mile mer hållbart och gemensamt skapa en allt grönare kedja i Sverige, 
säger Lisette Hallström, VD MoveByBike.  
 
 
För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta 
 
Lisette Hallström, VD 
Telefon: +46 (0) 76 020 20 96 
E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se 
Hemsida: www.movebybike.se 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Om MoveByBike 
MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som 
arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven 
cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla 
och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet 
och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en 
omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera 
verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel. 
 
 

 


