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Regler för att bruka Altenbilen  
  

  

Bokningsförlopp  
  

1. Boka med hjälp av bokningskalendern. Som längst får man bruka bilen 3 dygn i följd om inte 

anledning ges som godkänns av Hemulen.  

  
2. Invänta bekräftelsemail från Hemulen. Kolla även spam-filtret då bekräftelsemailet kan 

hamna där.  

  
3. Om bokningen har godkänts: skriv ut och fyll i ett kontrakt som du kan ladda ner från 

hemsidan och ta med när du hämtar ut nyckeln.  

  
4. Utlämning av nyckel sker på Teknisk Designs kandidatvåning (3e våningen i maskinhuset, 

Hörsalsvägen 5) mellan kl. 12:30-12:45, om ingen annan överenskommelse har skett. Kom 

ihåg att medta körkort samt kårkort för att legitimera dig. (Om bilen brukas över helgen 

kontaktas Hemulen för överenskommelse om tid).  

  
5. Innan du kör iväg: stäm av att skadeloggen stämmer och notera vägmätarställningen.  

  
6. Om Altenbilen behöver tankas är det diesel som gäller, tanken rymmer 50 liter. Spara kvittot 

och lämna in det häftat på baksidan av en utskriven utläggslapp tillsammans med nyckeln. 

Summan du tankat för återbetalas till kontonumret angivet på utläggslappen. Utan kvitto 

garanteras inte återbetalning. Observera att Hemulen kontrollerar inlämnade kvitton mot 

bilens bränslemätare och den sträcka som körts.   

  

När Altenbilen lämnas tillbaka måste minst tanken vara fylld till minst ¼.   

  
7. Återlämning av nyckel sker på Teknisk Designs kandidatvåning mellan kl. 11.45 och 12.00, 

om ingen annan överenskommelse har skett. Kom ihåg att fylla i kontraktet (aktuell 

mätarställning, eventuellt kvitto på tankning och eventuella skador som har uppkommit).   

  
8. I slutet på månaden får du ett mail med räkning. Denna måste betalas inom 1 månad efter 

den är utskickad.  
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Vid upprepade brott mot reglerna i avtalet och i detta dokument kan Hemulen neka utlåning till 

brukare i upp till ett år. Om ovanstående punkter inte uppfylls tillkommer en straffavgift för brukare:  

  

Om bilen inte är tillräckligt städad måste lånetagaren   

se till att bilen blir städad samt betala en kostnad på:  200 kr  

Om tanken inte är nog fylld:  200 kr  

Om man plockat ut bilens säten och inte satt tillbaka dem:  200 kr  

Har man bokat, men inte hämtar nyckeln under utsatt tid:  300 kr  

Om man inte lämnar tillbaka nyckeln under avtalad tid:  300 kr  

Om bilnyckeln tappas bort: 3000 kr  

  
 

Vem är ansvarig för bilen?  

När du kvitterar ut nycklarna skriver du på ett kontrakt. Tillsammans med detta medföljer även en 

skadelogg som beskriver de eventuella skador som finns på bilen. Innan du åker iväg bör du stämma 

av skadeloggen mot bilen - hittar du någon skada på bilen som inte finns med i loggen så meddela 

genast Hemulen. Alla skador som uppkommer under låneperioden (då du har nycklarna) är du 

personligen ansvarig för. Tänk även på att vara noga med att kontrollera mätarställningen på bilen, 

både när du hämtar ut och när du lämnar in bilen.   

  

Om bilens säten plockas ut ska det om möjligt förvaras under trappan på Teknisk Designs 

masteravdelning. Är detta av någon anledning inte möjligt ska de oavsett förvaras inomhus.  

  

Bilen får endast framföras i Sverige.  
  

Vem får bruka  Altenbilen?  
Alla studenter som är inskrivna på TD, M eller Z har möjlighet att bruka Altenbilen. Altenbilen får 

endast köras av någon som är inskriven på TD, M eller Z. Om man inte läser Teknisk Design kan bilen 

dock avbokas utav Hemulen, senast en vecka innan, om en förening på Teknisk Design behöver 

Altenbilen till ett utåtriktat arrangemang. En TD-teknolog kan hyra bilen för att använda den i 

ärenden kopplade till en kårkommitée men då gäller samma priser som om en icke TD-teknolog 

skulle hyra bilen.  

  

Vad kostar det att bruka Altenbilen?  
TD-teknolog: 2.5 kr/km  

Startavgift: 15 kr/tillfälle 

Flerdygnstillägg: 30 kr/dygn  

  

Icke TD-teknolog: 4 kr/km  

Startavgift: 75 kr/tillfälle  
Flerdygnstillägg: 30 kr/dygn  
  
  
  

  


