
2016-10-15 

 

    
Besöksadress               Telefon                      E-post                                                     Postadress 
Knivstagatan 16            114 14                      gods-annexet.uppsala@polisen.se         Box 3007 
Boländerna, Uppsala                                                                                                     750 03 Uppsala 
                                   

Information till bostadsrättsföreningar om cykelrensning m.m. 

Polismyndigheten vill inledningsvis informera om att när man kastar, brukar eller på 
annat sätt tillägnar sig annans egendom kan man göra sig skyldig till brott. En s.k. 
cykelrensning sker således med beaktande av denna risk. 

En låst cykel i ett cykelställ eller cykelförråd är inte hittegods. Möjligen kan cykeln efter 
att ha stått uppställd betraktas som övergiven. För kontroll om en cykel är anmäld som 
stulen kan polismyndigheten stå till tjänst med en registerslagning. Cyklar som upptäcks 
vara stulna ska omedelbart lämnas in till polismyndigheten. 

Bedömer polismyndigheten att det inte är fråga om hittegods eller om cykeln inte är 
anmäld stulen, är det inte en sak för polismyndigheten. Polismyndigheten kan inte ”ta 
hand om” cyklar eller andra föremål för att lösa ett problem för någon annan. 

Med beaktande av det som nyss sagts rekommenderar polismyndigheten att exempelvis 
bostadsföreningar informerar föreningens medlemmar i god tid innan en s.k. 
cykelrensning ska ske. Informationen bör ske skriftligen till samtliga medlemmar i 
föreningen. Medlemmarna bör vidare få möjlighet att peka ut vilka cyklar som är deras.  
Exempel på hur detta kan ske är att fästa lappar med information på sadel eller 
pakethållare och låta lapparna sitta kvar i minst en månad innan cykelrensningen sker 
samt anslå information om cykelrensning i gemensamma utrymmen eller 
trapphus.Cyklar som inte är anmälda stulna kan som nämnts vara övergivna, men de kan 
även tillhöra medlemmar som av något skäl inte fått informationen om cykelrensningen, 
varit bortresta under en längre period eller hyrt ut sin lägenhet i andra hand. Detta bör 
beaktas när en cykelrensning ska ske. 

Listan som sänd till polisen på cyklar där man önskar hjälp registerslagningar skall 
innehålla följande information, samt vara tydligt skriven. 

* Kontaktperson till BRF , telefonnummer och mail, samt postadress. 

*Fabrikat och modell samt färg. 

*Ramnummer – sitter under ramen, sadelstolpen eller styrstolpen. 

* Sec nummer- sitter oftast på ramen, eller sadelstolpen. 

* Märkning från försäkringsbolag- kan sitta var som helst på cykeln 

* Personnummer märkning- kan sitta var som helst på cykeln.  

OBS! Finns det inget ram nummer, eller annan typ av märkning som kan identifiera 
rättmätig ägare skall dessa cyklar INTE upptas på nämnd lista.  

Hittegodstiden på 3 månader påbörjas när listan inkommit till polisen. Skriftlig 
information från polisen sänds till BRF när registerslagningarna är genomförda. 
 
 
 


