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Här bor du enkelt utan bil 
I den här fastigheten har vi gjort flera åtgärder för att göra det enklare för 
dig som väljer att leva utan egen bil. Här finns många praktiska 
funktioner som kan vara bra för dig att känna till när du flyttar in. 

BILPOOL 
Det finns två platser för bilpool på Nordmarksvägen 11 A, bredvid miljöstugan. 
Familjebostäder bjuder på medlemskapet i bilpoolen under de första 5 åren. Du betalar 
bara när du nyttjar bilen. Läs mer om hur du bokar och se vilka priser som gäller på 
www.m.co. Om du har frågor så vänd dig till M så hjälper de dig. help@m.co eller ring 08-
580 974 54. 
 

CYKELPOOL 
Det kommer att finnas en cykelpool på Nordmarksvägen 5B. Här kommer det att finnas 
lådcyklar som går att boka. Cykelpoolen kommer att komma igång först under sommaren 
2021 och vi återkommer då med mera information om hur bokningen går till.  
 

PLATS FÖR ATT FIXA MED DIN CYKEL 
På Nordmarksvägen 5B finns det en särskild plats där du kan fixa med din cykel. Du kan 
spola av den. Enkelt hänga upp den för att komma åt när något behöver lagas. Här finns 
också en cykelpump så att du snabbt kan pumpa cykeln när det behövs. 
 

CYKELRUM 
Du hittar cykelrum i nära anslutning till entrén på Nordmarksvägen 11B, 17B och 23 B. 
Här hittar du också låsbara laddningsskåp för elcykelbatterier. På Nordmarksvägen 5B 
hittar du cykelrummet en halvtrappa upp Cykelrummen har dörröppnare för att du enkelt 
ska komma in och ut med din cykel. Det finns cykelställ både för vuxna och barncyklar. 
Det är tvåvåningsställ som du enkelt fäller ner. 
 

CYKELPARKERING UTOMHUS 
På gården hittar du många platser för att låsa fast din cykel i ramen. Det kan vara skönt 
om du cyklar ofta och vill snabbt ha tillgång till din cykel. 
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