
 

Pressmeddelande 

MIOO inleder samarbete med AMF 

Fastigheter. 
Mioo och AMF Fastigheter inleder ett samarbete för att uppmärksamma, utveckla och 

främja cykling. - Vi vill underlätta för våra hyresgäster att leva mer hälsosamt såväl 

som hållbart, och därför känns det helt rätt att ingå ett samarbete med MIOO och 

erbjuda cykelservice i anslutning till arbetsplatsen. Vi hoppas att detta kommer att 

uppskattas, inte minst senare i år när vi förhoppningsvis kan börja arbeta från 

kontoren igen i större utsträckning, säger Per Helgesson, marknadsområdeschef på 

AMF Fastigheter.  

 

I samarbetet med Mioo ingår cykelservice till AMF Fastigheters 22 000 hyresgäster i 

anslutning till deras arbetsplatser på Södermalm, Marievik, Stockholm city, Norrmalm och 

Sundbyberg vår och höst och beställning av service genom Mioos app löpande under året.   

 

- Vi har genom tidigare samarbeten märkt att on demand service är uppskattat av cyklister. 

Säkra cykelställ och omklädningsrum är också uppskattat och står högt upp på många 

anställdas önskelistor. Det är riktigt roligt att få vara med och bidra på AMF Fastigheters 

resa mot att än mer främja cyklandet och välmåendet som kommer med det, säger Tomas 

Grönqvist VD vid Mioo.  

 

AMF Fastigheter har cykelgarage i flera av sina fastigheter och fortsätter löpande att se över 

fler möjligheter för att gynna cykling för alla hyresgäster. 

- Vi vill driva hållbara beteenden i och utanför våra fastigheter, säger Per Helgesson. 

Konkret handlar det bland annat om att möjliggöra våra hyresgästers hållbarhetsarbeten och 

stödja nya hållbara initiativ. Cykelservice är en satsning som går i linje med detta. 

 

 

Om MIOO: MIOO är en tjänst med ambitionen att förenkla cyklandet genom att erbjuda 

cykelservice där cyklisterna befinner sig med målet att skapa mer levande, hälsosamma och 

hållbara städer. Mioo erbjuder cykelservice tjänster, försäkring för begagnade cyklar och 

stöldskyddsregistrering. Läs mer om Mioo på www.mioo.cc 

 

För mer information, mejla linda@mioo.cc eller ring 070-591 89 25 

Bild på Per Helgesson, AMF Fastigheter kan laddas ned här. 

Bild på Tomas Grönqvist, Mioo kan laddas ned här. 

http://www.mioo.cc/
mailto:linda@mioo.cc
https://cloud.brandmaster.com/brandcenter/se/amffastigheter/component/default/6184?hash=aXbqgMrMYdHT%2BoMItA%2BRrZYoXRqC2zTjd38goO8Mjwbm7WWbBxHl3x%2B3Y9pBQ3BDcbxt5TpORrRfmYPspUElfdOSXWWUgTajxN6OgqmKRgrjTqXQqUU9Pap662UfbtI8FEURYWC9ChSzbbWQa%2FT%2FUvtZWQAjVypYYUxMAUdrBtkRJWJ9udTQ9zvULaqEt%2FXIwgUj1S3vfoTvN%2FlWTA%3D%3D&do=download
https://mioo.cc/wp-content/uploads/2021/02/Tomas_gronqvist-mioo.jpg

	Pressmeddelande

