
 

 

Informationsklass: Sveriges Radio Intern 

Regler för nyttjande av cykel- och barnvagnsrum, Brf S:t Eriks Strand 

Allmänt om cykel- och barnvagnsrummen 

Föreningen har två cykelrum belägna på entréplanen på PO Hallmans gata 1 och 3, samt två cykel- 

och barnvagnsrum belägna på plan 1 på Kungsholms strand 105 och 107. In- och utpassage sker med 

hjälp av nyckelbricka. 

Det finns även en förvaring för cyklar som blivit övergivna i dessa fyra cykelförråd. Endast styrelsen 

har tillgång till förvaringsutrymmet, som nås från garaget.  

Visa hänsyn och var rädd om andras cyklar och barnvagnar. När det är trångt kan man varsamt 

behöva flytta runt andras cyklar. 

Tillse att dörrarna stängs ordentligt. Trots att det krävs nyckelbricka för att komma in uppmanas till 

att låsa dyrbara cyklar.  

Användande av cykelrum (PO Hallmans gata 1 och 3) 

Med anledning av det begränsade utrymmet får dessa cykelrum endast nyttjas av föreningsmedlem 

eller av styrelsen godkänd andrahandshyresgäst boendes i lägenhet i respektive trapphus. Varje 

boende får ha en cykel (per person) i cykelrummet. 

Endast sedvanliga cyklar (inkluderat sådana med inbyggd hjälp-elmotor) får förvaras i cykelrummen. 

Detta innebär att lastcyklar, liggcyklar, trehjulingar, barnvagnar, cykelkärror etc inte får förvaras här. 

Cyklarna får ha normala cykelkorgar och barnstolar monterade. 

Cykelrummen är endast till för cyklar som används regelbundet. Om en cykel inte kommer att 

användas på en månad eller mer (t.ex. vid vinterväglag) ska den istället långtidförvaras. Detta sker i 

det egna lägenhetsförrådet eller upphängd i något av cykel- och barnvagnsrummen (se nedan). Detta 

för att underlätta för de som använder sin cykel dagligen. 

  



 

 

Informationsklass: Sveriges Radio Intern 

Användande av cykel- och barnvagnsrum (Kungsholms strand 105 och 107) 

Dessa rum har tre funktioner:  

1. som cykelförvaring i enlighet med cykelrummen mot PO Hallmans gata, 

2. som långtidsförvaring av cyklar, 

3. som rollators- och barnvagnsrum. 

Cykel- och barnvagnsrummen får endast nyttjas av föreningsmedlem eller av styrelsen godkänd 

andrahandshyresgäst.  

Utöver sedvanliga cyklar (inkluderat sådana med inbyggd hjälp-elmotor) får trehjulingar för barn 

samt sparkcyklar förvaras i dessa cykelrum. Detta innebär att exempelvis lastcyklar och liggcyklar inte 

får förvaras här. Cyklarna får ha normala cykelkorgar och barnstolar monterade. 

Utöver cyklar får rollatorer samt barnvagnar, inkluderat joggingvagnar och cykelkärror för barn 

förvaras i dessa cykel- och barnvagnsrum. Varje lägenhet får förvara max två sådana vagnar här. 

Andra föremål eller fordon än cyklar, rollatorer och barnvagnar enligt ovan får inte förvaras i 

cykelrummen. Detta inkluderar mopeder, leksaker och omonterade cykeltillbehör. 

Cyklar som inte används regelbundet ska hängas upp för långtidsförvaring i cykel- och 

barnvagnsrummen, alternativt förvaras i det egna lägenhetsförrådet. 

Bortforsling av övergivna cyklar 

Inför föreningens städdagar på vår och höst märks samtliga cyklar, barnvagnar och övriga föremål 

upp i cykel- och barnvagnsrummen. De cyklar och föremål som fortfarande är märkta vid städdagen 

anses potentiellt övergivna, och forslas då bort till förrådet för övergivna cyklar. Två år efter 

bortforsling slängs, skänks eller säljs de av styrelsen, såvida inte någon har gjort anspråk på dem 

under tiden. 


