
1 (3) 
 

Cykelpool     2021-05-03 

Brf Picknick  

 

 

 

Cykelpool 

Inom BRF Picknick i Vipeholmsparken, Lund finns två poolcyklar som båda är eldrivna 

lådcyklar. Den första cykeln är på plats och den andra cykeln ställs bredvid denna i samband 

med att hus 3 och 4 flyttar in (november 2021). 

 

 

Placering av cyklar 

Cyklarna är placerade i garaget under hus 2.  Nyckel och batteri hämtas i ett låsskåp placerat 

på väggen mot gästlägenheten hus 2, Vipeholms allé 56, se följande sida. 
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Registrera dig för att kunna låna/hyra poolcykel 

Du hyr/lånar poolcykeln genom att boka den tid du har via appen Goride, men först måste 

du registrera dig. Läs separat dokument eller se nedan: 

 

1. SKICKA ETT MAIL TILL CYKELPOOL@LAGADINCYKEL.SE  

SKRIV VILKEN CYKELPOOL NI VILL GÅ MED I ELLER VAD ER FASTIGHET ELLER BRF HETER.  

 

2. LÄS IGENOM OCH GODKÄNN AVTALET DU FÅR TILL DIN MAIL FRÅN GORIDE.SE, FÖLJ  

INSTRUKTIONERNA OCH SKAPA DITT KONTO. 

  

3. LADDA HEM APPEN GORIDE TILL DIN MOBIL OCH LOGGA IN I APPEN.  

 

 

Låna poolcykel 

När du bokat cykeln hämtar du batteri och nyckel i nyckelskåpet i korridoren där 

gästlägenheten finns. Följ instruktioner som sitter uppsatta bredvid skåp, se även siste i 

detta dokument.  

 

Regler för cykelpool 

Se separat dokument, 

 

 

 



         

     

www.goride.se   /   info@goride.se

Gå �ll nyckelskåpet.
Klicka på aktuell bokning I hem-menyn.

VIKTIGT ANVÄNDNING

VÄXLING
Rulla eller trampa lä� vid växling. Växla ner �ll låg växel vid avslut.

INTE MEDLEM?
Vill du bli medlem? Skicka e� mail �ll cykelpool@brfexempel.se

OM NÅGOT HÄNT                                            VID AVSLUT
 Rapportera även om ingen skada är synlig.
 För ej rapporterade skador utgår en kontrollavgi� om 100 kr.

                                                                           AVSLUTA
Lås cykeln och gå �ll nyckelskåpet.                                  
Klicka på avsluta för a� öppna luckan.

Svara ”avsluta” 

Lägg �llbaka nycklarna och stäng luckan.

 

                                                                              STARTA  
Klicka på starta för a� öppna luckan.

Svara ”starta”
Tag nycklarna och stäng luckan.

     

UNDERSÖK FORDONET                                            VID START
Leta e�er nya skador. Undersök okända missljud. 

OM NÅGOT ÄR FEL

      Kolla om felet är rapporterat: 
      www.goride.se/status/cykla-gul
      Rapportera nya fel via appen.

HJÄLP OCH GUIDER
        
 
Hi�a hjälp med appen,  felrapportering 
och låshantering på: www.goride.se/help

                                                   ÖPPNAS INTE LUCKAN ?
Hjälp och status:                                   
www.goride.se/cabinet/cykla-gul

         

     

www.goride.se   /   info@goride.se

Gå �ll ba�eri- och nyckelskåpet.
Klicka på aktuell bokning I hem-menyn.

VIKTIGT ANVÄNDNING

VÄXLING
Rulla eller trampa lä� vid växling. Växla ner �ll låg växel vid avslut.

OM NÅGOT HÄNT                                            VID AVSLUT
 Rapportera även om ingen skada är synlig.
 För ej rapporterade skador utgår en kontrollavgi� om 100 kr.

Lås och gå �ll ba�eri- och nyckelskåpet.                        

Dra knappen åt höger.

När Söker e�er låset visas, 
tryck mi� på låset för a� ak�vera det.

Returnera ba�eri och nycklar och stäng luckan.

Klicka på Avsluta för a� avsluta bokningen.

 

Klicka  på Starta. 

När Söker e�er låset visas, 
tryck mi� på låset för a� ak�vera det.

Tag ba�eri och nycklar och stäng luckan.

     

UNDERSÖK FORDONET                                            VID START
Leta e�er nya skador. Undersök okända missljud. 

OM NÅGOT ÄR FEL

      Kolla om felet är rapporterat: 
      www.goride.se/status/cykla-gul
      Rapportera nya fel via appen.

HJÄLP OCH GUIDER
        
 
Hi�a hjälp med appen, felrapportering, medlemskap 
och så vidare på: www.goride.se/help/cykla-gul

Söker e�er låset

Låset ak�veras genom a� trycka
ppå framsidan

Söker e�er låset

Låset ak�veras genom a� trycka
ppå framsidan

STARTA

AVSLUTA


