Skydda din
cykel från stöld

Skydda din
cykel från stöld
Med våren kommer cyklarna fram – och tyvärr också
cykeltjuvarna. Förra året anmäldes 14 000 cykelstölder till
Länsförsäkringar. Men med några enkla knep kan du minska
risken att bli av med din cykel.

Lås din cykel!
• Se till att din cykel har ett godkänt lås, och lås
även fast cykelns ram i något fast om det går.

Ring polisen om du ser
en misstänkt cykelstöld!

• Har du möjlighet, parkera cykeln inomhus.
• Om du parkerar cykeln där det vistas många
människor, ställ den helst på en uppmärkt
cykelparkering
• Har du elcykel, lämna inte batteriet på cykeln.

Märk din cykel
• Fotografera cykelns ramnummer. Ramnumret
kan sitta på olika ställen, se bild.
• Fotografera hela cykeln, skriv även upp märke
och modell på cykeln.
• Märk och registrera din cykel med hjälp
av SSF DNA-märkning och/eller SSF
stöldskyddsregister.
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Polisanmäl alltid en cykelstöld.

Ring polisen om du ser

Umeå Rådhusesplanaden 11, Box 153, 901 04 Umeå, 090-10 90 00
Skellefteå Nygatan 46, Box 34, 931 21 Skellefteå, 0910-73 40 00
Lycksele Torget 3, Box 15, 921 21 Lycksele, 0950-347 50
E-post info@LFvasterbotten.se | Hemsida LFvasterbotten.se

