
Regler för Lådcykel:

1. Får endast bokas av boende i Brf Solskenet. 

2. Lådcykeln kan bokas för maximalt sju dygn i rad

3. Bokning görs via hemsidan www.brfsolskenet.se. Avbokning sker minst sju dagar före 
tillträdet genom att maila till gl@brfsolskenet.se. Uppge alltid namn, adress, lgh nr och telefon. 

4. Kostnaden, som framgår vid bokningstillfället, gäller per dygn. Kostnaden debiteras i efterhand 
på avgifts-/hyresavin.

5. Tillgång till nyckel får ni genom en engångskod som skickas till er via mail, några dagar innan ni 
får tillträde till objektet. Förlorad nyckel debiteras med 2000kr. 

6. När du får tillgång till objektet ska ni inspektera den och genast anmäla fel och skadegörelse till 
gl@brfsolskenet.se. Anmäler ni inte fel och brister direkt vid tillträde så debiteras ni dessa 
kostnader. Anmäler ni fel och skador direkt så debiteras föregående gäst. Om något är sönder så 
debiteras ni 250% av vad en ny likvärdig produkt eller del skulle kosta. Inga åldersavdrag 
görs. Kostnaden ska täcka administration och tid för inköp av ny produkt

7. Tänk på att lådcyklar är mycket stöldbegärliga. Använd alltid lås och om möjligt ställ cykeln 
under uppsikt.

8. Skicka ett mail till gl@brfsolskenet.se när lämnat tillbaks cykeln och placerat tillbaks nycklarna i 
kodskåpet. 

9.  Genom bokingen förbinder  sig  bokaren att  hålla  sig  till  dessa regler.  Reglerna ovan är  att 
jämföra med ett kontrakt. Bryts reglerna debiteras bokaren de avgifter som nämns i kontraktet. 
Skulle brott mot vanlig sunhet, ordning och hyfs som inte nämns i kontraktet kommer styrelsen att  
besluta om en avgift kommer att debitera i varje enskilt fall. Vad som anses vara vanlig sundhet, 
ordning och hyfs definieras av styrelsen vid behov. Brott mot reglerna kan innebära att bokningen 
kan avbrytas i förtid av GL ansvarige eller styrelsen. Bokaren kan blir avstängd från att i framtiden 
kunna nyttja de hyr och utlåningstjänster som föreningen erbjuder.
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