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Hva med en By-bil rett utenfor døra?  
 

 
tyret har inngått en prøveavtale med Vy. 
 

Vi ønsker at våre beboere skal kunne kjøre 
mer miljøvennlig, og har derfor inngått et 
samarbeid med Bybil, en bildelingstjeneste 
fra Vy.  

 
y er villige til å sette ut en elbil på en av 
våre gjesteplasser, som en prøveordning 
i 3 mnd. Koster oss ingen ting.  

 

ra 1. februar kan du parkere Bybil på vår gjesteparkering, og her vil det kunne stå 
tilgjengelige bybiler dere kan leie. Leveres tilbake til en ledig gjesteplass. Skulle alle 

våre gjesteplasser være opptatt, må dere kjøre tilbake til hovedsonen og parkere i en 
gate med ledig beboerparkering, eller en annen Bybil parkeringsplass.  

For å lære mer om tjenesten, gå inn på vy.no/bybil 

Kom i gang med å laste ned Vy Bybil-appen og opprett en profil med BankID.  
Når profilen er godkjent bruker du appen til å finne nærmeste bil, reservere og låse 
opp bilen. Appen gir deg tilgang til 250 elbiler fordelt rundt i Oslo og på Fornebu.  
Kom deg enkelt fra A til B, betal per minutt, og avslutt turen innenfor en av parkerings-
sonene til Bybil. 

 

Bor du i Øvre Haukåsen Velforening og har lyst til å prøvekjøre? 

Etter at du har registrert deg, send en e-post til vy.no/bybil.no og merk 
e-posten med «Øvre Haukåsen Velforening».  
Bybil vil så legge til 180 Bybil-kreditt til din profil som du kan kjøre for. 
Bybil-kreditten er gyldig i 30 dager. 1 Bybil-kreditt = 1 krone, og kan 
kun brukes til å kjøre og pause en tur med Bybil.  

Også eksisterende kunder kan få 180 Bybil-kreditt  
om dere sender en e-post til Bybil. 

 

Hilsen 
Roar Lüthcke, Styreleder 

 

PS. Et supplement i diskusjonen om parkering og garasje-problematikken????? 
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