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Mera Linköping

Deras tjänst ger gratisåk
Liu-studenter gör det lättare för flexibla pendlare att resa med returnerade hyrbilar
Gratis bilresor
istället för försenad
kollektivtrafik. Det
är idén med DriveBack, en ny tjänst
skapad av fyra Liustudenter.
DriveBack är en webbaserad samordningstjänst
för att förmedla bilar som
hyrbilsföretagen vill flytta
mellan olika destinationer, till personer som har
planerat göra den resan
med buss eller tåg.
Häni Ashkar läser fjärde
året på civilingenjör i industriell ekonomi. Förra
sommaren pendlade han
en del och blev frustrerad
över hur osmidigt kollektivtrafiken fungerade.
Han hörde talas om att
hyrbilsföretagen
ibland
låter privatpersoner flytta
deras bilar och idén föddes om en tjänst som gör
det billigare och lättare
för både privatpersoner
som ska resa och företagen som vill flytta sina
bilar.
– Det är framförallt studenter mellan 20 och 30 år
som har registrerat sig till
tjänsten. De är ofta flexi-

Sam Dadnahal, Häni Ashkar, Gustav Ernberg och Viktor Andersson har startat tjänsten DriveBack tillsammans.
bla och det är bra för dem
att det är gratis, men alla
är såklart välkomna att
använda sig av tjänsten,
säger Häni Ashkar.

Häni Ashkar introducerade sin idé till klasskamraterna Viktor Anderson och Sam Dadnahal
och tillsammans med

Gustav Ernberg, som läser fjärde året till civilingenjör i informationsteknologi, har de nu registrerat sig som aktiebolag.

Den första resan gjordes
i mitten av maj och gick
mellan Örebro och Linköping.
– Nu kommer resorna
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öka i takt med att fler bilar
registreras till förfogande
av hyrbilsföretagen, säger
Häni Ashkar.
Matilda Träff
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Robotgräskli
Robotgräsklippare
Gardena R40Li

Klippo
po Gräsklippare

Tack vare det oregelbundna klippmönstret klipper
R40Li en gräsmatta upp till ca 400 m² - effektivt,
tillförlitligt, miljövänligt och utan hjulspår.

I 60 år har Klippo funnits i våra trädgårdar. Gjuten
kåpa, kullagrade hjul, central höjdinställning gör
bland annat att den kallas för evighetsmaskinen.
Vi har alla modeller från Klippo i lager.
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Stiga Tornado 1066 H

Vi förenklar
din vardag, i
hus, hem och
trädgård...
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Mycket prisvärd och smidig åkgräsklippare med sidoutkast. Det medföljer multiclip-plugg som gör att gräset
finfördelas ner i gräsmattan. Liten svängradie och en
klippbredd på 66 cm. Hydrostastik drift.

Nu 11.900:-
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Spara
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Jonsereds motorsåg CS 2245 S

En allround-såg med Clean Power™-teknologi.
Det betyder en motor med lägre bränsleförbrukning,
mindre utsläpp och som levererar mer kraft över ett
bredare varvtalsintervall.
Ord. pris 5.600:-

Nu 4.499:-
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