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– ta hand om dig själv 
och din cykel 

 

TJÄNSTER & SERVICE 
– ta hand om dig själv och din cykel 

 
 
 
CYKELFÖRVARING
Du får tillgång till en säker och 

lättillgänglig cykelförvaring i ett 

bemannat och kameraövervakat 

cykelrum i gatuplan. Cykelrummet 

är utrustat med olika varianter av 

cykelställ med stöd för framgaf-

feln och möjlighet till fastlåsning i 

cykelns ram. Det finns eluttag för 

laddning av elcykel och förvarings-

platser för lådcyklar. I cykel- 

rummet finns verktyg och pump för 

enklare service.  

OMKLÄDNING/DUSCH/

TORKRUM
Du får tillgång till omklädningsrum 

och dusch samt ett låsbart skåp 

som du kan nyttja under dagen. Vid 

behov finns även ett låsbart galler-

skåp i ett torkrum där förvarar dina 

fuktiga kläder och handdukar.  
 
EGET FÖRVARINGSSKÅP
Du får ett eget skåp i omklädnings-

rummet för kläder, skor och annan 

personlig utrustning. Skåpet hyr du 

under en längre tid vilket gör att 

du inte behöver tömma ditt skåp 

varje dag. 

 

 
 
 
CYKELSERVICE
Via Cykloteket Service Store får 

du möjlighet till regelbunden ser-

vice av din cykel. Servicetekniker 

kontrollerar och justerar din cykel. 

I servicen ingår yttre kontroll och 

justering av bromsar, växlar, nav, 

vev- och styrlager, riktning av hjul 

samt en allmän kontroll av 

cykelns kondition.  
 
CYKELRECOND
Via Cykloteket Service Store får  

du tillgång till regelbunden cykel- 

recond av din cykel. Service- 

tekniker genomför en grundlig 

tvätt av din cykel där bl.a. växel-, 

vevparti och bromsar tvättas, 

smörjs och justeras.  

 

TJÄNSTER SERVICE

Gratis 2 tim, 
därefter 10kr/tim

LÅNECYKEL

Välj mellan cykel & elcykel 
 



VI FÖRSTÅR att olika cyklister har olika behov. Vissa rullar sakta genom 

stan, andra pendlar från förorten och några försöker sätta sitt personbästa 

varje morgon. Därför har vi satt ihop olika tjänster, service och bindnings- 

tider att välja mellan och som du kan kombinera så att du varken får mer  

eller mindre än vad du behöver.  
 

Kom in till Cykloteket så räknar de ut kostnaden för just ditt behov.

VI HAR MÄRKT ATT ALLT FLER HYRESGÄSTER väljer att cykla eller 

springa till jobbet. Det tycker vi är bra. Så därför började vi fundera på vad 

vi kan göra för att underlätta för alla som vill cykla eller motionera. Nu har vi 

samlat våra bästa idéer i ett koncept, Cykel & service, där vi kan erbjuda allt 

från säker cykelförvaring till omklädningsrum, torkrum och cykelservice. 

 

På Vasakronan har vi länge sagt att det inte bara är själva fastigheten som 

är viktig ur ett hållbarhetsperspektiv utan även miljön runt omkring och hur 

människor tar sig dit och därifrån. Vi tror att en modern cykelservice och 

tillgång till omklädningsrum är ytterligare ett sätt att bidra till en mer håll-

bar stadsmiljö, men framförallt gör det cykling och motion lite mer  

attraktivt för våra hyresgäster.

 

I CYKEL & SERVICE HAR VI SKAPAT fräscha och trygga miljöer med ingång 

direkt från gatan. Här är det bara att rulla in cykeln, antingen till den säkra 

cykelförvaringen eller till Cyklotekets Service Store om någonting behöver 

åtgärdas under dagen. Vi har omklädningsrum med torkmöjligheter för de 

som vill byta om och duscha samt möjlighet att hyra sitt eget skåp. Allt för 

att göra din cykling eller löprunda så besvärsfri som möjligt. 

 

SEDAN FINNS DET DE som inte har någon cykel, men som vill cykla. Vi har 

tänkt på er också. I samarbete med Delacykel kan vi erbjuda lånecyklar, tre 

vanliga och tre elcyklar. Alla cyklar är gratis de två första timmarna och  

kostar därefter tio kronor i timmen.

från 100 kr/mån från 130 kr/mån

TJÄNSTER

BINDNINGSTID

SERVICE
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CYKEL 
& SERVICE 

– ta hand om dig själv och din cykel 

SKAPA DITT 
PERSONLIGA AVTAL 

– teckna abonnemang hos Cykloteket 


