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Pressmeddelande 30 juli 2015 

Statoil i Visby börjar hyra ut elbilar 

Statoil på Söderväg i Visby har börjat hyra ut elbilar. En eldriven e-Up ingår sedan ett par veckor i 

bilflottan och fungerar det bra kan det bli fler elbilar redan till nästa säsong.  

– Micael Danielsson som driver macken berättar att det hittills har varit bra beläggning på bilen och 

att kunderna är positiva - framförallt uppskattar man den pigga accelerationen och att bilen är tyst. 

Jag har länge varit intresserad av elbilar och det är spännande att vara med och driva utvecklingen, 

säger Micael. 

Elbilen kommer att finnas till uthyrning även under lågsäsong och finns det en efterfrågan kommer 

investerar man i fler elbilar framöver.  

– Det är kul att vi får in ytterligare en aktör som hyr ut elbilar, säger Jon Malmsten, projektledare för 

Elbilslandet Gotland. Det här visar att vår satsning på att göra Gotland till en elbilsö fungerar och 

börjar ge frukt. Att vi nu har laddstationer och snabbladdare över hela Gotland gör att elbilen blir 

lika flexibel som en traditionell bil och då finns det bara fördelar med att köra på el, menar Jon 

Malmsten. 

Elbilslandet Gotland startade sommaren 2014 och en utvärdering visar att mer än hälften av de som 

hyrde förra året tyckte att totalupplevelsen hos elbilen överträffade konventionella bilar och nästan 

alla kunde tänka sig att hyra elbil igen. Sommaren 2015 har ytterligare laddstationer byggts med 

bland annat snabbladdare i Fårösund och Hemse. Tillsammans med alla laddare från förra året gör 

de ön till Sveriges laddningstätaste region. 

 

För ytterligare information, kontakta: 

Jon Malmsten, Solkompaniet, projektledare för Elbilslandet Gotland 

Tel: 070-722 37 38, e-post: jon.malmsten@solkompaniet.se 

 

Bilder och ytterligare information: 

www.elbilslandet.se 

 

Micael Danielsson, ägare Statoil Söderväg i Visby 
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