
KÆRE BOLIGFORENING
Jeg skriver til jer for at gøre jer opmærksomme på, at der er placeret en delebil tæt på jeres bolig- 
forening. En delebil kan reserveres online efter behov af forskellige brugere, og gør, at ikke alle 
behøver deres egen bil. 

Det kan være en god løsning for de af jeres beboere, som har behov for en bil af og til, men som ikke 
ønsker at eje en. Samtidig kan det være med til at forbedre parkeringsforholdene og nærmiljøet i 
jeres område, da erfaringer viser, at delebiler mindsker antallet af private biler. 
Grunden til, at vi henvender os nu, er at vi frem til d. 1. maj 2015 kan tilbyde indmeldelse i delebil- 
ordningen LetsGo for 0,- (mod normalt 950,-) for brugere, som har Rejsekort eller periodekort. Til-
buddet er et led i et samarbejde mellem Region Hovedstaden, Movia, Trafikstyrelsen, Københavns 
Kommune og LetsGo. Der findes også andre delebilsudbydere i København, men rabatten gælder 
kun til LetsGo, der er med i samarbejdet.

Mange beboere i byen cykler, går eller tager kollektiv transport i det daglige, og for dem kan en 
delebil være en mulighed for at have adgang til bil, når de lejlighedsvis har behov for en. For ek-
sempel til at besøge familie i andre dele af landet, hvis de skal handle stort ind eller transportere 
større ting. 

Der er over 100 delebiler placeret rundt omkring i København i forskellige størrelser alt efter, hvilket 
behov brugeren har, og de vil naturligvis også være tilgængelige for beboerne i jeres forening. 
Jeg vil høre, om I vil lægge det medsendte brev i jeres beboeres postkasser for at gøre dem op-
mærksomme på tilbuddet. 

Du kan finde den nærmeste delebil på www.letsgo.dk, hvor du også kan læse mere om ordningen 
og tilbuddet.

På forhånd tak. 
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