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RYDS BILGLAS UPPDATERAR 
LÅNEBILSFLOTTAN MED 180 ELBILAR
Ryds Bilglas, Cary Groups svenska verksamhet för reparation, byte och kalibrering av 
bilglas, har beställt 180 nya fossilfria bilar av modellen Mini Cooper Electric till sin 
lånebilsflotta. Företaget erbjuder sedan tidigare sina kunder lånebilar vid bokade 
besök för byte av vindruta och lånebilsflottan har varit delvis elektrifierad. Nu satsar 
företaget på att göra hela lånebilsflottan fossilfri med de nya bilarna som kommer 
att börja levereras från april 2023.

”Vi har ett starkt fokus på hållbarhet i vårt erbjudande och började med el-lånebilar redan 
2013. Det senaste året har vi rullat ut ett 40-tal elektrifierade lånebilar och jag är stolt över att 
vi nu tar nästa steg för att kunna erbjuda våra kunder en helt fossilfri lånebilsflotta. 
Kundnöjdhet och hållbarhet har länge varit två viktiga fokusområden för oss och genom den här 
satsningen erbjuder vi kunderna en trevlig elektrifierad bil samtidigt som vi minskar 
koldioxidutsläppen – win- win! ”, säger Fredrik Karlsson, Sverigechef för Ryds Bilglas.

Utöver att arbeta efter mantrat att ”alltid reperara i stället för att byta ut om möjligt”, har 
Ryds Bilglas lanserat flera initiativ när det kommer till hållbarhet i kundresan. Bland annat 
erbjuder företaget en digital skadebedömningstjänst via sin hemsida. Det gör att kunderna 
kan få en skada bedömd utan att behöva köra bilen till en verkstad och på så sätt minska 
utsläppen av koldioxid. Cary Group är klimatneutrala och erbjuder 100% 
klimatkompenserade tjänster. Detta innebär att företaget fångar upp och binder lika 
mycket CO2-ekvivalenta utsläpp som det släpper ut, så den slutliga summan blir noll.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Karlsson, Sverigechef, Ryds Bilglas
Tel:  99 36+46 10 102

Helene Gustafsson, Kommunikationschef Cary Group
Tel: +46 70 868 40 50

Om Cary Group
Cary Group är specialister på hållbara lösningar för reparation och byte av fordonsglas 
med ett kompletterande erbjudande för reparation av bilskador. Genom god tillgänglighet, 
högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper vi våra kunder att göra enkla och 
hållbara val. Vi kallar det Smarter solutions for sustainable car care. För mer information, 
besök www.carygroup.com

Om Ryds Bilglas
Ryds Bilglas är en ledande aktör inom reparation och byte av bilglas och finns nära kunden 
med över 150 verkstäder i Sverige. Företaget grundades 1947 och är idag en del av 
koncernen Cary Group. För mer information besök gärna www.rydsbilglas.se
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