
	
	
	
	
	
Projekt	Monark	-	Hammarbysjöstad	2.0	
	
Grattis!!	
Er	förening	är	en	av	11	BRF	i	Hammarby	Sjöstad	som	har	fått	möjlighet	att	delta	i	ett	miljöprojekt	där	
ni	har	chans	att	gratis	få	låna	en	elcykel	i	3	veckor.	Tanken	är	att	ersätta	bil	och	busspendlandet	till	
jobbet	med	elcykel	istället.	Er	BRF	förening	kommer	ha	tillgång	till	en	elcykel	under	projektets	period	
som	startar	den	19	april	och	pågår	till	den	1	oktober.	Det	innebär	att	sammanlagt	6	personer	och	en	
familj	i	er	förening	får	den	här	möjligheten.	
	
Så	först	till	kvarn!	
Om	ni	vill	prova	att	arbetspendla	med	elcykel	så	ska	ni	anmäla	ert	intresse	snarast	möjligt	till	er	
energiansvariga,	som	sedan	kommer	sammanställa	och	informera	om	vem	som	får	tillgång	till	cykeln	
och	när.	Därefter	skriver	ni	på	avtalet	som	är	bifogat	i	detta	mail	och	skickar	det	till	er	energiansvarige.	
	
Projektet	är	ett	samarbete	mellan	ElektriCITY,	Monark,	Velo	&Oxygen	och	Cykelkonsulterna	som	fått	
möjlighet	att	delta	i	EU-projektet	Civitas Eccentric,	där	tanken	är	att	få	människor	att	prova	alternativa	
transporter	för	att	minska	CO2-utsläppen.	
	
I	Sjöstaden	är	det	i	dag	väldigt	många	som	väljer	cykeln	framför	bilen.	I	det	här	projektet	hoppas	vi	
skapa	nyfikenhet	och	möjliggöra	nya	vanor	genom	att	erbjuda	test	av	elcyklar	till	er	som	inte	cyklar	
regelbundet	utan	främst	väljer	bil	eller	buss	för	att	transportera	er	till	arbetet.	
	
Fördelarna	med	elcykel	är	många;	det	bidrar	till	att	minska	CO2	utsläppen	jämfört	med	om	ni	tar	bil	
eller	buss,	man	slipper	komma	fram	svettig	till	jobbet	eller	mötet	som	ofta	sker	efter	färd	med	en	
vanlig	cykel,	det	är	dessutom	väldigt	roligt	att	färdas	med	elcykel,	som	känslan	av	att	åka	i	kraftig	
medvind!	
	
Projektet	har	även	fått	tillgång	till	motionscyklar	för	kortare	lån.	Så	ni	som	redan	är	inbitna	cyklister	får	
chans	att	pröva	nya	vanor	och	använda	cykeln	inte	bara	till	transport	utan	också	till	träning.	
	
Det	enda	som	krävs	av	er	för	att	delta	i	projektet	och	låna	en	elcykel	är:	
Att	ni	anmäler	er	i	tid	och	sedan	tar	hand	om	cykeln	som	om	det	vore	er	egen	och	att	ni	har	en	
hemförsäkring	som	täcker	lånad	egendom.	Kontrollera	den	detaljen	med	ert	försäkringsbolag.	Skulle	
oturen	vara	framme	och	cykeln	bli	stulen	under	er	period	blir	ni	ansvariga	att	betala	självrisken.	Ni	
kommer	också	behöva	svara	på	några	enkla	frågor	till	forskningsprojektet.	Det	sker	vid	4	tillfällen	och	
tar	ca	2-4	minuter	per	gång.	
	
Cyklarna	behöver	självklart	låsas	in	på	natten	och	batterierna	tar	ni	med	er	när	ni	lämnar	den	över	
natten	eller	under	hel	arbetsdag.		
	
	
	
	
	

	



	
	
Praktisk	Information		
	
Tidsperiod 
Start	19	april,	lite	beroende	på	när	snön	försvinner. Avslut:	1	oktober 
 
Cyklar	i	projektet 
11	st	elcyklar	för	arbetspendling.	1	cykel	per	förening	under	hela	perioden	för	3	veckors	lån. 
	2	st	transportcyklar.	1	cykel	till	en	familj	per	förening	för	ett	3	veckors	lån. 
	5	st	motionscyklar	för	korttidslån.	
 
Lås 
Cyklarna	har	lås. 
 
Hjälm 
Användare	bär	privat	hjälm. 
	 
Utlämning,	inlämning 
Alla	cyklar	lånas	kostnadsfritt.	
Elcyklarna	kommer	bli	utkörda	till	er	av	Mobil	Cykelservice	och	lämnas	in	av	er	efter	avslutad	
användning	till	butiken	Velo	&	Oxygen	i	Sickla	Köpcenter.	
Återkommer	senare	angående	Motionscyklarna.	
	
Punktering/lagning	
Fri	Service	under	låneperioden,	inlämning	sker	hos	i	butiken	Velo&Oxygen	i	Sickla. 
 
Krav	för	användare 
Användaren	skriver	på	ett	avtal	och	intygar	att	de	har	hemförsäkring	som	täcker	lånad	egendom.	
Svarar	på	frågeformulär	vid	4	tillfällen	som	tar	2–4	minuter	att	genomföra. 
Sköta	om	och	ansvara	för	cykeln	under	låneperioden.		
Ta	med	batteriet	in	när	man	lämnar	cykeln	över	natten	eller	under	hel	arbetsdag.	
Vid	eventuell	stöld	göra	en	polisanmälan,	kontakta	sitt	eget	försäkringsbolag	och	butiken	
Velo&Oxygen. 
 
Batteriet	
På	cykeln	sitter	ett	250W	batteri	som	enkelt	kan	tas	med	och	laddas	i	ett	vanligt	vägguttag	hemma	
eller	på	arbetsplatsen.	
Att	ladda	cykeln	tar	ca	3–5	timmar	beroende	på	hur	laddat	det	är.	

Räckvidd	på	batteriet	
Mellan	ca	50km	och	100km	beroende	på	vilken	effekt	du	kör	på.		

Hur	snabbt	går	elcykeln?		
Cykeln	assisterar	dig	i	upp	till	25km	i	timmen,	sedan	slår	assisten	av.	Liksom	en	vanlig	cykel	kan	du	
cykla	snabbare	än	så,	men	då	på	egen	kraft.		

Anmälan	till	projektet	
Anmäl	ert	intresse	till	er	energiansvarig,	som	skickat	ut	detta	mail	och	senare	meddelar	vem	som	får	
låna	en	elcykel.	

	



	
	

Kontakter	
	
ElectriCITY	
Projektledare		
Louise	Lööf	
070-712	59	29	
louise@atmosfar.se	

Ansvarig	för	elcyklar	
Cykelkonsulterna	Sverige	AB	
Mobil	Cykelservice	
info@cykelkonsulterna.se	
Mobil:	076-779	81	51	
	
Avtal	på	webben	
www.provacykel.se	

Utlämning	av	alla	elcyklar	
Mobil	Cykelservice 
info@cykelkonsulterna.se	

Inlämning	av	alla	cyklar	sker	hos	
Velo&Oxygen	
Glashuset		
Sickla	Köpkvarter	
Tips:	Butiken	öppnar	den	31/3	och	har	många	fina	öppningserbjudanden.	

	

	

	

	 																																 										

	 										 	



	
	

	

Cyklar	som	ingår	i	projektet	

	

	

	

	
	

Arbetspendling	

Projektet	har	tillgång	till	11	st	"Elin"	elcyklar.		
Det	innebär	1	cykel	per	förening	under	hela	perioden. 
6	personer	i	varje	BRF	har	möjlighet	att	låna	cykeln	under	en	3	veckors	period.	

___________________________________________________________________________	

	

	 																																 										

	 										 	



	
	

		

	

	

	

	

	

	

	

Transportcykel	
	
Projektet	har	tillgång	till	2	st	el	transportcyklar	från	Livelo.	
Det	innebär	1	cykel	till	en	familj	per	förening	under	en	3	veckors	period.	

___________________________________________________________________________	

	

	 																																 										

	 										 	



	
	 

	

	

	

	

	

	
Motionscyklar	för	korttidslån	
	
Projektet	har	tillgång	till	2	st	Crescent	Centi	18-VXL	och	3	st	Crescent	Zetta	18-VXL.	
	
___________________________________________________________________________	

	

	 																																 										

	 										 	



	
 
 
Användaravtal som alla deltagare fyller i innan de får 
sin elcykel utlämnad. 
 
Användaravtal lånecykel 
 
Namn ____________________________________________________ 
 
E-mail ____________________________________________________ 
 
Telefon ___________________________________________________ 
 
BRF Förening______________________________________________ 
 
Adress ___________________________________________________ 
 
Önskad Period_____________________________________________ 
 
Provacykel.se är en del av ett EU projekt, Civitas Eccentric, som drivs av 
Cykelkonsulterna AB i samarbete med Stockholms Stad. Syftet är att erbjuda företag 
och privatpersoner i Årsta möjligheten att låna en el- eller ellastcykel under en 
månad.  
 
Under tiden som du lånar cykeln så ansvarar du för den som lånad/hyrd egendom. 
Hemförsäkringar täcker detta generellt, men vi uppmanar dig att kontrollera vilka 
regler som gäller samt att vara försiktig med cykeln och använda lås. Skulle du 
exempelvis sakna en hemförsäkring eller att ditt bolag inte ersätter skada eller förlust 
står du som låntagaren för ersättning av cykeln. 
När du lånar en cykel via Provacykel.se kommer du ingå i en resvaneundersökning 
som består av fyra enkäter (en före, en under samt två stycken efter testperioden). 
Detta är den enda motprestationen för att du skall få låna elcyklen. Detta är korta, 
webbaserade enkäter där beräknad svarstid uppskattas till 2-4min. Detta för att 
kunna utvärdera hur el- eller ellastcykeln använts. 
När du anmäler dig till Provacykel.se registreras dina personuppgifter i vårt 
anmälningssystem. Uppgifterna finns lagrade i en databas för att underlätta hantering 
av din anmälan. Om du blir utvald att ingå i testet kommer dina personuppgifter inte 
kopplas till dina svar i frågeformulären som vi lämnar till KTH för analys. När du 
anmäler dig samtycker du till att dina personuppgifter finns lagrade hos oss. 
Uppgifterna kommer inte att samköras med andra register eller lämnas till tredje part. 
Vill du bli avregistrerad? Maila oss på info@cykelkonsulterna.se. 

	


