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- Bäst före datum. Varje månad körs databasen igenom för att hitta eventuella 
konton som har upphört pga ändrade arbetsförhållanden etc 
 
- Automatch. En helt ny funktion som vi kallar "Automatch". 
Det innebär att alla anslutna som har en bra matchning, får förslag via email, 
utan att behöva logga in. Om du vill boka någon måste inloggning dock ske. 
 
- Tävling ”Gör dej en gröntjänst – samåk mera – värva flera” startade i början på februari tom sista maj.  
 
- Förenklad -kontakt med oss- funktion via webben, utan att behöva skicka e-post. 
 
- Gratis för enskilda personer där arbetsgivare saknas. (efter godkännande från Svensk Samåkningstjänst) 
 
Visning i Södertäljes nya Stadshus.  

 
Onsdagen den 3:e 
mars visades Svensk 
Samåkn ings t j äns t . 
Kommunens anställda 
och även representan-
ter från andra kommu-
ner, b l a Nykvarn och 
Tyresö provade på den 
ny uppdaterade sam-
å k n i n g s t j ä n s t e n .  
 
 
 

 
Prisutdelning - Tävlingen ...  
”Gör dej en gröntjänst - samåk mera- värva flera” 

Tidningen SP var på plats och gjorde reportage. 

 
Tävlingen avslutades den sista maj. 
Den 11:e juni korades vinnaren av tävlingen – 
20 årige Simon Thun, (mitten) som lyckats 
värva hela 77 nya medlemmar på Scania. 
 
Elisabeth Hörnfeldt (Corporate Environmental 
Affairs. vänster) från Scania  AB, gav Simon 
blommor och en present från Scania. 
 
Anders Lago (kommunstyrelsens ordförande i 
Södertälje, höger) delade ut priset en digital 
kompakt kamera och uttryckte: ”att fler borde 
samåka, istället för att åka en i varje bil. Alla 
tjänar på det -  miljön, samhället och den 
enskilde. Kan det bli bättre?” 

Så här tycket 20-årige Simon i ett mail till Svensk Samåkningstjänst!  
”Jag tycker att samåkning är bra för att man sparar pengar och utsläpp. Man förstör klimatet mindre vilket bara har fördelar, sen är det ju 
ett plus i plånboken för alla som samåker. Jag har för närvarande ingen samåkningspartner då det inte bor någon i mitt område som jobbar 
samma tider och på samma område som jag, men jag håller på att försöka börja samåka med en som bor halvvägs till jobbet. Jag tycker det 
är ett jättebra projekt att få folk att samåka mer, för det har nästan bara fördelar. Det är lite svårt att sitta på jobbet och hålla på med samåk-
ning då det är jättefå personer som har tillgång till internet här. Det vore en bra grej att förmedla till företagen så att alla har en möjlighet 
att ta del av det. I övrigt är konceptet skitbra! /Hälsningar Simon ” 

Länstidningen i  Södertälje bevakade prisutdelningen. 


