
Handboken är framtagen inom projektet Cykelstaden Majorna 

i samverkan med Ekologisk Stadsdel Majorna 2.0. 

En liten handbok
med härliga tips på vettig och bra 

Cykelparkering där du bor



Känner du igen dig?

En stökig och dåligt fungerande cykelparkering kan innebära att 
färre personer väljer cykel, att cyklar går sönder och blir stulna. 

Detta påverkar hälsa, miljö, trivsel  och känslan av trygghet. 



Så här bra kan det bli! 



Körschema - Från oreda till reda

Rensa
Var och en ansvarar för sin cykel. Samråd

Samverkan mellan hyresgäster 

och fastighetsägare

Planera/organisera Förbättra

Underhåll

Verktygslåda
Fixa en härlig cykelparkering

Det blir lättare och roligare att ta cykeln om våra gemensamma cykelparkeringar fungerar 

smidigt. Ordning och reda på cykelparkeringen minskar också slitaget på cyklarna.

Genom visad hänsyn och ömsesidig respekt kan vi tillsammans hålla ordning och alla 

kan få plats med sin cykel.

TRIVSELREGLER
för cykelparkering i vårt kvarter
Använd cykelställen för trivsel, ordning och smidig parkering. 

Barncyklar och sparkcyklar hängs upp på krokarna.
Cykelparkeringarna på gården i cykelrummet är avsedda för cyklar 

som används. 

Cyklar som är trasiga förvaras i det egna källar-/vindsförrådet eller 

annat privat utrymme. 

Endast cyklar på cykelparkeringen.  För barnvagnar finns särskilt rum. 

Pulkor, leksaker m.m. förvaras i egna utrymmen. Hyresgästföreningen Västra Göteborg

Checklista samråd 

Lokal hyresgästförening



Körschema - Från oreda till reda

Rensa
Var och en ansvarar för sin cykel. 

Samråd
Samverkan mellan hyresgäster 

och fastighetsägare

Planera/organisera Förbättra

Underhåll



Den lokala hyresgästföreningen kan i 

samråd med fastighetsägaren samla 

ihop information om vad hyresgästerna 

tycker om sina cykelparkeringar.

Passa på att tyck till och påverka!  
(boinflytande)

Om alla känner att de får delta i 

processen blir arbetet och underhållet 

roligare och viljan att ta ansvar kan öka.

Samverkan mellan hyresgäster 
och fastighetsägare

Samråd

 Hyresgästföreningen Västra Göteborg

Checklista samråd 
Lokal hyresgästförening

Cykelparkeringen är gemensam. För att det ska fungera över tid 
behövs rutiner, ansvar och möjlighet att förbättra och utveckla.
Fastighetsägaren har ett ansvar för skötsel och underhåll i 
gemensamma utrymmen och på gårdar, men hyresgästerna behöver 
vara delaktiga. Det handlar om eget ansvar, men också om att kunna 
bidra med förslag på lösningar. I checklistan för samråd finns en sida 
med punkter om cykelparkering.  



Var och en ansvarar för sin cykel.

• Fastighetsägare brukar genomföra ”röjningar” regelbundet   

 och samarbete med hyresgästerna underlättar.

• Ordna en cykelfix och ”skänkdag”. Cyklar som inte används   

 kan skänkas till tex cykelkök. 

• Om fastighetsägaren ska samla in cyklar som inte används   

 måste de ”lagras” en viss tid. Det sparar tid och arbete om du  

 själv skänker din cykel.

• Har du en cykel som är trasig och inte används är det bäst att  

 förvara den i egna förrådet.

• Cykelparkeringarna behöver användas för cyklar. Barnvagnar  

 och pulkor förvaras på annan angiven plats.

• Det är vanligt med trängsel i cykelställ och cykelrum, och  

 många cyklar lämnas kvar vid flytt. Ordna en rutin för att ta   

 med cykeln vid utflyttning.

•  Berätta för nya grannar hur det fungerar med cykelparkeringen  

 i kvarteret.

Rensa



• Fastighetsägare och hyresgäster har samråd om vad som 

 behöver och kan göras. I Checklista för samråd finns en sida   

 med förslag på punkter att ta upp.

• Börja förbättra med enkla medel utifrån förutsättningarna.

• Finns möjlighet att skilja på “cyklar ofta” och sällan, 

 långtidsförvaring/ vinterförvaring för att minska trängsel?

• Behöver belysningen förbättras?  

 Ett ljust rum känns tryggare än ett mörkt.

• Att måla om rummet kan kännas fräschare och uppmuntrar till 

 användning.

• Finns behov och möjlighet att byta ut cykelställ? 

• Många efterfrågar möjlighet att låsa fast cykeln både inomhus  

 och ute – kallas ofta ramlås och finns många olika varianter.

Planera/
Organisera Förbättra



Underhåll

När allt grovjobb är gjort krävs 
naturligtvis underhållning!

Tänk på att alla vill få plats med sin cykel, 
och att det ska gå lätt att använda den.

Om något inte fungerar kan du 
vända dig till din bovärd/miljövärd 

eller lokala hyresgästförening. 
Ofta kan du också felanmäla på 
din fastighetsägares hemsida.



•  Transporter med lådcykel minskar behovet av bil.

• Ofta finns inte plats för större cyklar, men det kan finnas   

 lösningar.

• Hör med din bovärd/miljövärd om det finns ett utrymme som  

 går att iordningställa.

• Finns fler lådcyklar som saknar parkering I området?

• Kanske kan fastighetsägaren eller kommunen omvandla en 

 bilparkering?

• Finns det möjlighet att bygga ett cykelhus på gården eller   

 utanför kvarteret? 

• Gå samman och starta en pool. 

Har du en lådcykel? 
Eller vill starta en pool?

Glöm inte hjälmen



Den här lilla handboken finns att hämta på Hyresgästföreningen 

Västra Göteborgs hemsida, www.hgfvastragoteborg.se

Där finns också Trivselregler för cykelparkering och 

Checklista för samråd.

Vill du veta mer om projektet Ekologisk stadsdel Majorna 2.0, 

gå med i gruppen på Facebook eller kontakta projektedare 

My.Welther@hyresgastforeningen.se

Fler tips



Projektet Cykelstaden Majorna har genomförts med 

Bidrag för ideella organisationer, Trafikverket.

Ekologisk stadsdel Majorna 2.0 är ett samarbete mellan 

Hyresgästföreningen, Familjebostäder, Bostadsbolaget och Poseidon. 


