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Någon kallade mig galen...
Samma dag som jag fyllde 39 år 2005, så sålde jag bort min sista bil. Jag bodde endast ett par km 
från centrum, och ställde mig frågan; "- Behöver jag verkligen äga en bil?"
- Nej, blev svaret, efter att jag summerat en plus & minus-lista.

Jag hade bestämt mig för att vara bilfri på obestämd tid. Ganska år har nu gått, och det har inte varit
en enda dag som ångrat beslutet. Alla dom där dagarna man skulle fara någonstans och tänkte;
- det blir säkert regn, jag tar bilen…!

Och vad irriterade det var att behöva lägga ner en massa tid på att leta parkering, och sedan betala 
dyrt för den.

När jag berättade för människor att jag funderade på att vara bilfri, så var reaktionen helt olika hos 
olika människor. En såg ut som om jag var tokig, andra sa att det var en jättebra idé. När jag frågade
dom som sa att det var en jättebra idé, om dom själva också skulle tänka sig att vara bilfri, svarade 
dom snabbt ”nej”. Många är nog för bekväma för att slå till med en sådan här ”stor” förändring.

Fördelar:
- Du får bättre motion och hälsa
- Du sparar pengar
- Du blir mindre bekväm
- Du kan känna dig stolt för att du bidrar till att spara på miljön

- Du tycker det är mycket roligare att köra bil.

- Du behöver inte bry dig om allt tjafs om ökade bilavgifter, såsom bensin, skatt, besiktningar, 
tillbehör mm.

Nackdelar:
- Du behöver anpassa dig och din omgivning. Men är det en nackdel? Eller är det bara "jobbigt?"?

Kommer jag skaffa bil igen så blir det nog en helt ny sådan. Anledningen är att jag är så trött på 
gamla bilar. Efter det hyrde jag en bil en gång i månaden för inköp av mat mm.

Nu frågar du säkert;
- Är det inte dyrt och hyra bil?
- Svaret är nej!

För ungefär 400:- får du en ny fräsch bil 1 dygn, bensin, 10 fria mil och självriskreducering
(OK/Q8 ”billiga bilen”).

När jag gjorde mig av med bilen hade jag räknat ut att jag i snitt betalade 1100:-/mån. för att äga bil.
Nu kommer inga oförutsedda bilutgifter. Tillkommer för bilhyraren gör förstås semestern, så jag hyr
bil en vecka.



Genast när min bilköpare for iväg föll en sten från mitt hjärta;
"Allt det där oroande som var förknippat med bil";
- ska bilen fungera idag?
- ska bilen gå igenom besiktningen?
- vem ska reparera bilen?
- hur mycket ska det kosta denna gång?
- var ska jag hitta parkering?

All oro och alla frågor var som bortblåsta. Då har jag inte räknat med vinterfenomenen, då bilen 
ställs extra på prov mot kyla; bil som inte startar, halt underlag, dörrar som fryser fast, glykol, 
skrapa bil. Ja, listan skulle kunna bli mycket längre. Förändringen kändes för mig, mer som en 
avlastning än försämring.

Jag älskar att cykla, vilket gjorde valet ännu enklare. Att cykla året runt blir man också härdad av. 
När jag väl kör bil så är det mycket roligare, bilen är alltid en fräsch, nytvättat och har de rätta 
hjulen. Ärligt talat, så blir man lite bortskämd med hyrbil, då den aldrig blir gammal…

Till dig som säger...

- Jag bor så långt från stan!
- Jag behöver använda bilen hela tiden!

Jag tror att det handlar om ens inställning.
- VILL DU förändra ditt beteende och vardag?
- KAN DU tänka dig bilen som ett andra alternativ och ingen självklarhet?

Jag tror att om intresset och viljan finns, så skulle många människor kunna minska sitt bilåkande 
radikalt, eller till och med sluta helt…

Ett tips för dig som ¨vågar prova". Köp en rejäl cykel med skandinaviska växlar som inte fryser på 
vintern. Det kanske kostar 5-10 tusen, men dom pengarna sparar du snabbt in på "icke bilåkande".

Hoppas någon kommer våga prova, bara för att dom läst detta..!

/Ludvig Jansson


