
Regler för lån av släpkärra  
 
- Den som lånar släpkärran måste vara myndig.  
 
- Släpkärran får endast disponeras under den tid den är bokad.  
 
- Bostadsrättshavaren ska noggrant besikta släpkärran före den tas i bruk. Vid upptäckten av 
eventuella fel, otillräcklig städning, skador, repor eller dylikt på släpkärran ska detta rapporteras till 
förvaltare eller styrelsen innan släpkärran tas i bruk. Allt som rapporteras efter 12 att släpkärran 
tagits i bruk kommer att belasta bostadsrättshavaren själv och eventuella kostnader för 
återställande/reparation kommer att debiteras bostadsrättshavaren.  
 
- Bostadsrättshavaren har fullständigt ansvar för släpkärran under lånetiden. Om släpkärran, dess 
tillbehör eller utrustning skadas eller saknas ska detta omedelbart rapporteras till förvaltaren eller 
styrelsen. Bostadsrättshavaren får därefter då på egen hand bekosta eventuell reparation, 
ersättning för förlorade tillbehör alternativt självrisk i samband med detta.  
 
- Bostadsrättshavaren ansvarar för att fordonet som drar släpet är försäkrat. Bostadsrättshavaren 
har också ansvar för att släpet inte överlastas eller lastas så att transporten sker olagligt.  
 
- Belysning och reflexer skall kontrolleras innan färd. Endast föraren är ansvarig för att släpets 
belysning fungerar. Draganordning skall kontrolleras så att handtaget är helt nedfällt och säkrat vid 
färd.  
 
- Släpkärran skall hanteras med försiktighet och förvaras under uppsikt så att stöld inte underlättas.  
 
- Bostadsrättshavaren ansvarar själv för eventuella parkeringsböter för släpkärran. Betalas inte 
eventuella böter inom 10 dagar, faktureras bötesbeloppet inklusive påminnelseavgift och 
faktureringskostnad till bostadsrättshavaren.  
 
- Vid stöld av släpkärran gäller självrisk. Stöld som skett genom bostadsrättshavarens uppsåt eller 
oaktsamhet täcks inte av försäkringen. Styrelsen kan i sådana fall resa krav mot 
bostadsrättshavaren för förluster i samband med stölden.  
 
- Släpkärran ska rengöras före återlämnandet. Detta ska vara utfört och klart före lånetiden löper 
ut. Skulle släpkärran inte vara tillräckligt ren/återställd då lånetiden påbörjas ansvarar 
bostadsrättshavaren själv för att meddela styrelsen eller förvaltaren detta omedelbart. En sådan 
omständighet är dock inte skäl nog för bostadsrättshavaren låta bli att rengöra släpkärran vid 
återlämnandet. Styrelsen/förvaltaren avgör lämplig åtgärd.  
 
- Styrelsen/förvaltaren kan inte stå till svars för om släpkärran inte finns på plats vid bokad tid, om 
föregående kund är sen eller om släpet har skador som gör att det inte kan användas. - Släpkärran 
får inte hyras ut i andrahand av bostadsrättshavaren.  
 
OBS! Innan bostadsrättshavaren kör iväg med släpkärran ska följande utföras:  
1. Veva upp stödhjulet.  
2. Ryck och känn på kulhandsken, så den sitter fast på dragkroken.  
3. Se till att garaget blir ordentligt låst 


