
Skydda din  
cykel från stöld
Lås din cykel
• Se till att din cykel har ett certifierat lås, och lås även 

fast cykelns ram i något fast om det går.
• Har du möjlighet, parkera cykeln inomhus.
• Om du parkerar cykeln centralt, ställ den på en upp-

märkt cykelparkering.
• Har du elcykel, ta med batteriet.

Märk din cykel
• Fotografera cykelns ramnummer. Ramnumret kan sitta 

på olika ställen, se bild.
• Fotografera hela cykeln, skriv även upp märke och mo-

dell på cykeln.
• Märk och registrera din cykel med hjälp av SSF 

DNA-märkning och/eller SSF stöldskyddsregister.

Köp inte en misstänkt billig cykel
• Att köpa en stulen cykel är straffbart och kan ge böter 

eller fängelse.
• Köper du en stulen cykel kan du, enligt lagen om god 

tro, bli tvungen att lämna tillbaka den till den rättmätige 
ägaren.

• Be om kvitto och att få se legitimation på den du köper 
cykeln av.

• Bli misstänksam om säljplatsen är en annan än säljarens 
hemadress. 

Om du ändå drabbas av en stöld
Polisanmäl alltid, antingen via polisens hemsida eller telefon. 
Lämna uppgifter om märke/modell, färg, ramnummer och 
speciella kännetecken för att cykeln ska hittas fortare.

Skydda din cykel från stöld
Lås din cykel

•	 Använd	ett	av	SSF:s	(Stöldskyddsföreningens)	
certifierade	lås,	och	lås	även	fast	cykeln	i	cykelstället.

•	 Har	du	möjlighet,	parkera	cykeln	inomhus.	
•	 Om	du	parkerar	cykeln	centralt,	ställ	den	på	en	

uppmärkt	cykelparkering.	
•	 Har	du	elcykel,	ta	med	batteriet.

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.

•	 All	märkning	underlättar	för	polisen	att	hitta	
just	din	cykel	och	chansen	att	få	tillbaka	den	
ökar	stort.	

Köp inte en misstänkt billig cykel

•	 Att	köpa	en	stulen	cykel	är	straffbart	och	kan	ge	
böter	eller	fängelse.

•	 Köper	du	en	stulen	cykel	kan	du,	enligt	lagen	om	
god	tro,	bli	tvungen	att	lämna	tillbaka	den	till	den	
rättmätige	ägaren.

•	 Be	om	kvitto	och	att	få	se	legitimation	på	den	
du	köper	cykeln	av.

•	 Bli	misstänksam	om	säljplatsen	är	en	annan	
än	säljarens	hemadress.

Om du ändå drabbas av en stöld

Polisanmäl alltid, antingen	via	polisens	hemsida
eller	telefon.	Lämna	uppgifter	om	märke/modell,	färg,	
ramnummer	och	speciella	kännetecken	för	att	cykeln	
ska	hittas	fortare.

	Använd	ett	av	SSF:s	(Stöldskydds-
föreningens)	certifierade	lås.	
	Fotografera	cykelns	ramnummer	
och	hela	cykeln.
	Har	du	möjlighet,	parkera	cykeln	
inomhus.	
	Polisanmäl alltid	en	cykelstöld.

Skydda din cykel

Ring polisen om du ser 
en misstänkt cykelstöld!

Pilarna visar var ramnumret kan sitta.

Motala kommun

Pilarna visar var ramnumret kan sitta.

Skydda din cykel

• Använd ett certifierat lås.
• Fotografera cykelns ramnummer och hela cykeln.
• Har du möjlighet, parkera cykeln inomhus.
• Polisanmäl alltid en cykelstöld.

UmeBrå

Ring polisen om du ser
en misstänkt cykelstöld!


