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Trött på att reparera och kosta 
på din gamla bil? 
En nyare bil kan faktiskt bli billigare, om du 
delar den med några andra. De fasta 
kostnaderna slås ut på fler användare och mil. 
Dessutom åker du säkrare och renare i en 
nyare bil. Om bilpoolen har fler bilar är 
valfriheten att välja bil efter vad man skall göra 
stor.  
 

Vi har två biogasbilar 
Båda finns i Vänersborg och kan köras på lokalt 
producerad biogas. Tänk på att 
bränslekostnaderna ingår i milavgiften! 

 

Vad kostar det?  
Insats   
3 000 kr (engångsinsats) 
1 500 kr för varje extra nyttjare i familjen. 
Insatsen återbetalas om medlemmen begär 
utträde. 
 
Årsavgift 600 kr. Stödmedlem betalar 200 kr 
 
Milavgift  
  0-20 mil >20 mil 
MLE 432 
LJX 944 25 kr 18 kr 

Släpkärra / dragfordon: 5 kr extra per mil. 
 
 
Tim-, dygns- eller veckoavgift   
13 kr/timme eller max 130 kr/24 timmar.  
Ingen timavgift kl. 22.00 - 07.00 
7 dagar i sträck kostar 750 kr. 
 
Bokningsavgift  30 kr/bokning.  

 
 

 
 
 

Hör av dig! 
 

Kontakta oss för att anmäla 
ditt intresse. 

 
info@bilpoolivast.se 
www.bilpoolivast.se 

 
 
 
 
 

I bilpriserna ingår bränsle, försäkringar, 
däckbyte, service och reparationer. 
Man slipper alltså oväntade kostnader. 
Som medlem är man delaktig i det praktiska 
arbetet, dock högst 2 timmar/månad. 

 

Vi vill minska kostnaden för bil-ägande och 
samtidigt minska miljöbelastningen utan 

att det innebär inskränkningar i 
möjligheten att resa. 



 

Broschyr uppdaterad 
 2021-04-08 

 
Har ni en bil i familjen och 
funderar på att skaffa en till? 
En privatbil kombinerat med medlemskap i en 
bilpool räcker långt. Genom att dela bil med 
andra minskar du radikalt inköpskostnaderna 
och kan unna dig att köra en säkrare bil. 
 

Prova medlemskap  
i max 6 månader! 
Är du osäker om bilpool är en lösning för dig? 
Ansök om provmedlemskap i max 6 månader. 
Du slipper medlemsavgiften men betalar i 
övrigt samma avgifter som ordinarie 
medlemmar.  
 

 

 
 

Kontaktuppgifter  
 
Webbplats: www.bilpoolivast.se  
E-post: info@bilpoolivast.se  
Adress:  c/o Jan Hedström 

Agnesborgsvägen 77 
462 41 Vänersborg 

 
Org.nr:  769613-5024 
Bankgiro:  5784-7048 
 
 
 
Kontakt  
Peter Bryntesson 
0521-20 56 45 / 0709-56 78 25 
 
Malin Pongolini 
0705-91 59 24 malin.pongolini@gmail.com 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

www.bilpoolivast.se 
 

Dela bil 
med oss! 

Tips på webbplatser: 
www.bilpoolivast.se  

 
Bil.coop: http://www.bilcoop.se/    

Branschorganisation för bilpooler i Sverige. 
 

Gröna bilister: www.gronabilister.se  
 

Konsumentverket: http://www.bilsvar.se   
Jämför kostnader mellan olika bilar 


