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Checklista för värdar
När någon ringer och vill låna
• Fråga om den som vill låna är medlem, om inte, ta e-post, telefon och adress

• Bestäm tid att låna ut

• Kom överens om tid för återlämning, normalt max 3 dygn

• Lägg in som medlem om den som bokar inte var medlem redan

• Lägg in en bokning i bokningssystemet

När du får en bokning via bokningssystemet
• Klicka på ”bekräfta”-länken om du kan lämna ut cykeln på önskad tid. Annars kan du avböja eller 

föreslå en annan tid samma dag. I meddelandena från bokningssystemet står om medlemmen 
behöver skriva på kvittens och om hen behöver betala något för lånet.

När du lånar ut cykeln
• Kolla alltid ID om du inte känner den som lånar

• Be den som lånar läsa igenom kvittensen och skriva under om det inte står it IT-systemet att de 
skrivit under eller du har en underskrift från den som lånar.

• Visa hur cykeln fungerar: lås, hand- och fotbroms, parkeringsbroms, 
köregenskaper, justering av sadeln och hur eventuella barnbälten fungerar. 

• Provcykla och se till så att den som lånar känner sig bekväm med cykeln

När du fått tillbaka en cykel
• Kontrollera att cykeln är hel, att bromsar fungerar och att inget sitter löst (se checklista).

Som lastcykelvärd kommer du också ihåg att
• Se till att cykeln är hel och ren och fungerar som den ska (se checklista för fordon)

• Pumpa däck och smörja kedja då och då

• Laga/byta delar som slits. Om du vill ha hjälp finns lastcykel-mekarträffar eller på tisdagar vårt 
cykelkök Kabyssen. UCF står för nya delar, men kolla först med någon i styrelsen.

• Alltid låsa cykeln, och om cykeln står ute låsa fast ramen i något fast föremål

• Ha kvittenser och medlemsbroschyrer hemma

• Sprida information om att du har en lastcykel som andra har möjlighet att låna

• Lämna pengar och kvittenser då och då till någon i styrelsen

Regler för lån av lastcykel
• Den som lånar måste vara medlem i Uppsala cykelförening

• Två lån ingår i medlemskapet

• Utöver detta är lånekostnad 50 kr/tillfälle. Studentpris 30 kr/tillfälle.

• Årskort kostar 300 kr/år. Studentpris 200 kr/år.

• Lastcykeln ska lämnas tillbaka i samma skick som den lånades ut i
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