Nyhet! Nå kan du leie el-bil og el-sykler på Bø stasjon i Telemark
Som en del av sin satsning på å gjøre toget til et attraktivt og foretrukket transportmiddel
samt bidra til at flere benytter seg av miljøvennlige løsninger når man skal ut å reise, er
det nå mulig å leie el-biler og el-sykler på Bø stasjon i Telemark.
Byer og bygdesamfunn
Mindre tettsteder og bygder har ofte utfordringer med dårligere kollektivtilbud og større
avhengighet av privatbilen. Kundegrunnlaget for å bygge ut kollektivtilbudet er svakt, og GoAhead Norge ønsker å bidra til miljøvennlige transportløsninger når kunden ankommer
stasjonen.
- Det har vært både interessant og gøy å se på løsninger som tilbyr både tilreisende og
lokalbefolkning en mer bærekraftig mobilitet enn dagens privatbilløsning, sier salgs- og
markedsansvarlig Anette Brattlie i Go-Ahead Norge, og fortsetter videre:
- Vi ønsker å gjøre det miljøvennlige toget til et attraktivt foretrukket transportmiddel, men
vet at mange reisende har behov for kollektivtransport for å komme seg videre fra stasjonen.
Det er derfor en gledelig nyhet at du nå kan leie el-bil og el-sykkel på Bø stasjonen, sier
Brattlie, og legger til:
- Det er for eksempel mange fine naturområder i Bø-området, og nå på høsten er det blant
annet fjellturer som er i skuddet. Med bruk av tog, el-bil og en liten fjelltur på Lifjellet er man
miljøvennlig på hele reisen, og det må jo være en god følelse å ta med seg! Eller hva med en
el-sykkeltur til eplefesten på Gvarv 28 sept, smiler hun.
Mer om eplefesten ser du her
Bø stasjon
Go-Ahead Norge vil være en lokal samarbeidspartner som tar ansvar og utvikler en
bærekraftig reisemåte for å forbedre menneskers liv og levevilkår i samfunnene der
togselskapet er en aktiv transport tilbyder i lokalmiljøet.
- Ordningen på Bø startet opp 24 august og vil i første omgang ha en testperiode til midten
av oktober. Selv om det er en kort periode håper vi at mange benytter seg av det
miljøvennlige tilbudet nå i prøveperioden slik at det kan bli et permanent tilbud på lengre
sikt, avslutter Anette Brattlie.
Slik bestiller du el-bil eller el-sykkel på Bø stasjon :
Gå inn på www.moveabout.no eller ta bilde av følgende QR kode og book din reise i dag.

For ytterligere informasjon ta kontakt med: Salgs- og markedsansvarlig Anette Brattlie i GoAhead Norge tlf. 482 61 392, e-mail: anette.brattlie@go-aheadnordic.no

Fakta:

Go-Ahead Nordic er en del av det børsnoterte Go-Ahead Group, et konsern som har
29000 medarbeidere, mange spennende oppdrag og eiere som tenker langsiktig. Selv
om vi er en global aktør opererer vi lokalt der vi er. Som nå; i sørlige delen av Norge.
Sammen skaper vi et drivende og proaktivt selskap – vi venter ikke på utviklingen, vi
skaper den. Sterkest er vi i godt samarbeid med andre, våre partnere og kunder.
Tilbudet er et samarbeid med mobilitetsselskapet Move About, Midt-Telemark kommune
(Bygdepakke), Visit Bø og Bane Nor om miljøvennlige transportløsninger når kundene
ankommer Bø stasjon. Prosjektet har fått midler fra RFF Viken, og testperioden er fram til
midten av oktober.

