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Stockholms Testpanel för Elfordon
Nyhetsbrev Nr 1 den 22 okt 2013
Välkommen till Stockholms Testpanel för Elfordon
Projektet Demostad för Elfordon- Elbil2020 har som syfte att ta reda på hur en omställning till
elbaserade transporter kan ske i en storstad. Med säte i Hammarby Sjöstad vill projektet driva
ett antal skarpa projekt, dvs. etablera elbils-pooler, få användare att skaffa elfordon och bygga
upp en lämplig infrastruktur för laddningen. Likaså att se till helheten, att bussar,
transportfordon, distributionsfordon, färjor och båtar samt cyklar drivs med el.
Målet är att på ca två år ha en bild som präglas av användarnas kunskaper och åsikter vilken
kan ligga till grund för ett förslag till ansvariga hur omställningen kan gå till. Vi vill alltså ha
riktig verkstad och inte så mycket intervjuer/enkäter.
Och det är här som testpanelen kommer in. Vi vill erbjuda Dig som medlem olika möjligheter att
testa elfordon och få ta del av Dina erfarenheter och åsikter.
För att skapa verkstan, så avser projektet att driva riktiga projekt för att etablera elbilsladdning
där den behövs och få till stånd regelbundna demomöjligheter, undersöka affärsmodeller så att
det blir bra lösningar för alla parter och delge alla resultaten.
Vi är inte bara beroende av entusiaster, utan vill gärna ha en så bred folklig förankring som det
går. Vi vill nå både företag och privatpersoner.Kritiska röster är också lika välkomna som
positiva
Vår avsikt är att kommunicera med testpanelen och andra intresserade via hemsidan, bloggar,
twitter och facebook. Vi tror också att bra exempel kan stimulera andra till att våga försöka nåt
nytt. Här vill vi satsa på korta dokumentärer på bl.a.Youtube.
Nyhetsbrevet kommer ut regelbundet och kommer framförallt att lyfta fram intressanta saker
som händer.
Än en gång välkommen till Testpanelen!
Läs mer om Elbil2020 på hemsidan...

Testpanelen får rabatt på tidningen Elbilen i Sverige
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I alla hittills genomförda undersökningar framgår tydligt att kunskapen om
elbilarna är alltför låg. Mer kunskap om vad som finns, är på gång och hur
elbilar kan ersätta konventionella behövs.
Testpanelens medlemmar erbjuds nu ett års gratis medlemsskap i Sunfleets
Billpool och 50% rabatt på första elbilshyran vid OKQ8 (valfri lång period).
Som medlem i Testpanelen erbjuds medlemmarnadessutom en bra rabatt på
den nya tidningen Elbilen i Sverige.
Årspriset 360:- är nedsatt till 299:För att få rabatten gå till http://shop.textalk.se/se/shop.php?id=38813
och boka din prenumeration.
Skriv elbil2020 på talongen.
Länk till Elbilen i Sverige

Demomöjligheter framöver

Har Du några egna förslag till önskade Demomöjligheter framöver
Elbil2020 kommer inom kort att presentera vilka demomöjligheter som kommer att erbjudas
medlemmarna. Har Du någon egen idé kom gärna med förslag till projektet. Mejla Ditt förslag till
sten.bergman@elbil2020.se

För mer info gå till www.elbil2020.se
(c) Elbil2020
Avanmälan nyhetsbrev
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