
 

Allmänna villkor för låst cykelgarage vid resecentrum i Kristinehamn 
 
För användare och mot avgift tillhandahåller Kristinehamns kommun en plats för cykel i 
låst garage med tillgång dygnet runt, nedan benämnt tjänsten. Kristinehamns kommun 
ansvarar för drift och underhåll av cykelgaraget, omhändertagande av kvarlämnade cyklar. 
 
Kristinehamns kommun ansvarar inte för skador på cykel eller dess tillbehör, förlust av 
cykel eller andra personliga tillhörigheter som förvaras i cykelgaraget. 
Användare är ansvarig för att parkera och låsa cykel på ett för ändamålet avsedd plats, i 
befintligt cykelställ så att framkomligheten inte hindras.  
Användaren har inte rätt att vistas i cykelgaraget under längre tid än vad som skäligen krävs 
för att parkera eller hämta cykel. Användaren ansvarar för att ingen annan än den själv tar 
sig in samtidigt eller i samband med dörröppning.  
 
Tillgång till tjänsten sker via bankkort eller kort kopplat till hyresavtal som är knutet till 
användaren. 
 
Kristinehamns kommun kan inte garantera tillgång till cykelgaraget dygnet runt vid 
händelser som Kristinehamns kommun inte kan påverka. Vid driftavbrott har 
Kristinehamns kommun rätt att hålla garaget öppet tills detta fel är åtgärdat. Kristinehamns 
kommun svarar i samband med detta inte för stöld eller skadegörelse. Det åligger varje 
användare att hålla sin cykel låst på betryggande sätt. 
 
Cykel får inte varaktigt parkeras i garaget. 
Cykel som inte har nyttjats under en sammanhängande period om 30 dagar anses varaktig 
parkering och kommer omhändertas av Kristinehamns kommun. 
I sådana fall lämnas cykeln ut mot uppvisande av legitimation och nyckel till det 
ursprungliga låset. Användaren är inte berättigad till kompensation för skador som 
eventuellt uppstått vid omhändertagandet. Om cykeln inte efterfrågas under tre (3) 
månader betraktas den som övergiven. 
 
Parkering av moped i cykelgaraget är inte tillåtet med anledning av brandrisk och 
utrymningsskäl. 
 
Ärenden gällande cykelgaraget hanteras under kontorstid. 
Telefon: 0550-88000  
e-post: tekniska@kristinehamn.se 
 
Vid brådskande fall utanför kontorstid gäller jourverksamhet. 
Kontakta Bergslagens räddningstjänst, tele: 0586-636 00 
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