
Så skyddar du din cykel  
– våra bästa tips

Förvara din cykel i ett låst utrymme när den inte används.

Se till att din cykel har godkänt lås. Du kan se på  
stoldskyddsforeningen.se om ditt lås är godkänt.

Använd gärna dubbla lås – förutom ett inbyggt lås är  
det bra med en kedja eller vajer som du fäster runt cykel-
ramen. Låset bör vara certifierat och kedjan/vajern minst 
klass 2.

Se till att cykeln är märkt så att det är lätt att identifiera 
den, exempelvis med DNA-märkning eller märkning från 
SSF stöldskyddsregister. 

Registrera din cykel i ett cykelregister. Du märker din 
cykel med en avskräckande dekal och cykeln registreras i 
en sökbar databas.

Notera cykelns ramnummer så ökar chansen att du kan få 
tillbaka din cykel om den skulle bli stulen.

Parkera din cykel på en anvisad plats för cyklar – och 
glöm inte att låsa fast den i ett fast föremål. Tänk också 
på att inte nattparkera cykeln centralt.

Lås fast din cykel i ett fast föremål. Har din cykel snabb-
grepp kan du ta med dig sadeln eller ett av hjulen när du 
lämnar den utan uppsyn, det gör den mindre attraktiv att 
stjäla.

Om din cykel skulle bli stulen – gör alltid en polisanmä-
lan. Många stulna cyklar hamnar hos polisens hittegods-
avdelning.

På larmtjanst.se och i cykelregister kan du kontrollera 
att den begagnade cykeln du köper inte är stulen och 
efterlyst.

Källa: Länsförsäkringar

Överlista tjuven så får  
du behålla din cykel
Cyklar är intressanta för tjuvar och attraktiva att stjäla. I genomsnitt 
stjäls nästan 200 cyklar varje dag i Sverige – och antalet stölder ökar allt-
eftersom cyklarna blir mer avancerade. Dessutom är mörkertalet när det 
gäller cykelstölder troligen stort eftersom många stölder inte anmäls. 
 
Att bli av med sin cykel är både trist och dyrt. Visserligen täcker försäk-
ringen värdet till en del, men självrisken måste du som ägare själv stå 
för. Så det finns all anledning att försöka hindra tjuven. Här i foldern får 
du råd och tips om hur du ökar chanserna att få behålla din cykel för dig 
själv.  

Har du frågor eller vill du ha tips direkt på telefon? Hör av dig till våra 
skadeförebyggare på 031 - 63 23 82. Du kan även e-posta till  
forebygg@gbg.lansforsakringar.se.

Lycka till med din cykel!
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Besök ditt närmaste kontor eller gå in på lansforsakringar.se för mer information.

Vi finns alltid nära dig

lansforsakringar.se

Göteborg Lilla Bommen 8, 404 84 Göteborg, 031-63 80 00  |  Östra Hamngatan 32, Box 11040, 404 21 Göteborg, 
031-63 23 50  |  Kungälv Gymnasiegatan 4, Box 304, 442 10 Kungälv, 0303-20 76 00  |  Partille Gamla 
Kronvägen 19A, 433 33 Partille, 031-63 23 30  |  Sisjön Askims Verkstadsväg 17, 436 34 Askim, 031-63 23 20  |  
Stenungsund Sävgatan 5, Box 64, 444 21 Stenungsund, 0303-72 84 00  |  Strömstad Västra Klevgatan 11, Box 39, 
452 21 Strömstad, 0526-683 30  |  Tanumshede Affärsvägen 18 , 457 30 Tanumshede, 0525-228 80  |  Torslanda 
Gamla Flygplatsvägen 4, 423 37 Torslanda, 031-63 23 40  |  Uddevalla Norra Drottninggatan 1, Box 758, 451 26 
Uddevalla, 0522-910 00  |  E-post info@gbg.lansforsakringar.se

Cykla mer så mår både 
du och miljön bättre
Att cykla, istället för ett ta bilen kortare resor, har många fördelar. Du både 
sparar på miljön och förbättrar din hälsa. Hälften av alla bilresor är kortare 
än fem kilometer. Det har stor betydelse om vi kan ersätta en del av dem 
med att cykla eller gå.

ViSSte du Att

 Ô bensinförbrukningen och koldioxidutsläppen är 35 procent högre de 
första fem kilometrarna av en bilresa?  

 Ô tre fjärdedelar av den totala resesträckan i Sverige görs med bil?

 Ô en i stort sett inaktiv person i medelåldern halverar risken för hjärt- och 
kärlsjukdomar genom att cykla fem kilometer om dagen?

Källa: Trafikverket

Otur med cykeltjuvar?
Det kan du ändra på!


