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Relocate  - app för transporter   
I Blekinge Community rullar inte längre några privata bilar på de vägar som finns kvar.  Individer som 

har behov av att fysiskt förflytta sig använder sig av en enkel app, ”Relocate”, där man väljer vart, hur 

och när man önskar resa. Självstyrande elektriska bilar med önskad komfort hämtar på önskad plats.  

”En framsynt regional ledning med satsningar på hållbara lösningar och delningsekonomi har åter 

gett resultat”, säger en stolt Regiondirektör Wang Xiu Ying.  

Nollvisionen har sedan länge uppnåtts i Blekinge Community sedan mänskliga förare i stort sett 

försvunnit. Men det finns undantag som bekräftar regeln. På löpsedeln den 4/7 2050 kunde vi läsa 

om Alice 58, som trots förbud för traditionella bilar på allmän väg gett sig ut i sin gamla ögonsten:    

90-TALIST körde bil med RATT!  

”Tyvärr får vi åter konstatera att mänskliga förare inte längre är 

försvarbart. Som tur var klarade sig Alice undan med blotta 

förskräckelsen och några skrubbsår. Hennes bil är dock ett minne 

blott och transporterades direkt till återvinningsanläggningen”, 

säger Communitypolis Lex Audentes.  

 

 

   

Blekinge Community var tidigt ute med att erbjuda befolkningen en prenumerationstjänst för fysisk 

förflyttning. Med ett pris från 199 kr/månad för budgetvarianten till 999 kr/månad för lyxvarianten 

med all tänkbar komfort finns inte längre behov av privata bilar och mänskliga förare i regionen. Dock 

finns möjlighet för bilentusiaster att med hjälp av hyperloop förflytta sig till anvisade, avgränsade 

hubbar där man kan köra sina veteranbilar i säker miljö och umgås med likasinnade.  

 

   

Hållbar energi finns nu i överflöd och lagringslösningar av densamma. Flödesbatterier finns i all teknik 

som används idag till en lägre kostnad än tidigare traditionella lösningar. Regionen skördar frukterna 

av detta med renare luft, fler gröna ytor och en bättre ekonomi för de som bor här.  


