Kom ihåg för Nissan Leaf
Innan du kör iväg
Kolla att sladden till transpondern sitter ordentligt i cigarettändaruttaget. Meddela styrelsen om den skulle vara urkopplad.

I garaget
P-platsen är trång. Var noga med att lämna utrymme
till bilarna på båda sidor!
Se upp för pelaren alldeles innanför garageporten!

Återlämning
Riskerar du att överskrida din bokade tid, gör en ny bokning.
Om en annan medlem ska ha bilen direkt efter, kontakta hen.
Koppla in laddsladden. Se till att de tre blå lamporna innanför
vindrutan börja blinka. Om inte, kolla att kabeln sitter ordentligt
både i laddboxen på väggen och i bilen.
Plocka med allt skräp från bilen!
Covid-19: Torka av ratt, växelspak, handbroms, reglagebräda,
invändigt dörrhandtag med desinfektionsservett när du lämnar
tillbaka bilen.
Vid behov, köp nya servetter och fyll på.
Du får tillbaka pengarna mot kvitto. Instruktion finns på hemsidan,
www.vintervikenbil.se.
Kom ihåg att lägga tillbaka nyckeln i låsröret!
Om nyckeln saknas när du ska hämta bilen, försök kontakta den som haft
bilen närmast innan. Kolla i bokningssystemet (enklast på datorn).
Kan du inte se vem som haft bilen närmast, kontakta någon i styrelsen.
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Ovan att köra elbilen?
Att starta Nissan Leaf
1. Trampa först ur parkeringsbromsen (”handbromsen”) – pedalen längst till
vänster.
2. Trampa därefter ned bromspedalen (mittenpedalen) och håll nedtryckt.
Tryck på startknappen nertill till vänster på mittpanelen. Bilen startar i
neutralläge.
3. Fortsätt att hålla ner bromspedalen och för växelväljaren framåt för att backa
(Läge R) och bakåt för att köra framåt (Läge D).

Se upp vid svängar!
Många upplever att svängar med Nissan blir tvärare. Framhjulen sitter närmare
föraren än på många andra bilar. Bilen har en kort motorhuv och man ser inte
exakt var nosen befinner sig från förarplatsen.
Det kan sammantaget göra det svårare/annorlunda att bedöma svängen. Det
tråkiga resultatet har varit ett stort antal skrapmärken på bilens flyglar och sidor.
Var därför försiktig:
• Ta ut svängen mer än vad du först tänker!
• Var extra försiktig vid svängar nära räcken, vägskyltar, stolpar
(till exempel i garaget), andra bilar på p-platser.
• Det gäller också vid sväng vid refuger och trottoarkanter,
där man riskerar köra upp på den.
• På vänster sida om förarstolen sitter ett handtag med vilket man
kan höja sitsen. Pumpa gärna upp dig en bit och känn om du tycker
du får bättre utblick snett nedåt-framåt.
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Garageplats och laddning
Elbilen har garageplats med laddning i parkeringshuset
Selmedalsringen 6, plats 412 , 2 våningar ner.
Garaget är på höger sida när man kör ner mot vändplanen på Selmedalsringen
(östra sidan). Du kommer in i garaget med den särskilda låsbrickan.
Låsröret med bilnyckeln finns på väggen till vänster innanför porten (intill
nödutgångs-dörren). Elbilen har en elektronisk "nyckel".
Koppla in laddkabeln när du ställer bilen på parkeringsplatsen.
Se till att de tre blå lamporna innanför vindrutan börja blinka.
Om inte, kolla att kabeln sitter ordentligt både i laddboxen
på väggen och i bilen.

Ladda externt med laddkort
Behöver du ladda utanför garaget finns en särskild laddningspärm i elbilen.
Just nu (mars 2021) heter de vanligaste laddstationerna
• Bee (tidigare Clever),
• InCharge (tidigare Vattenfall)
I pärmen finns laddningskort för dessa. Du behöver alltså inte betala något
när du laddar på dessa. Korten kräver ingen kod.
Om du laddar på annan avgiftsbelagd laddstation betalar du själv och får
tillbaka pengarna mot kvitto. Instruktion finns på hemsidan.
Det finns laddplatser med långsammare eller snabbare laddning.
De närmaste platserna med den snabbaste sortens laddare (så kallade
CHAdeMO-laddare) i vårt närområde är
• Liljeholmen: Nybohovsbacken 17 (InCharge)
• Zinkensdamm: Ringvägen 35 och 22 (InCharge)
• Circle K Kungens Kurva, Skärholmsvägen (Bee)
Dessa kan vara bra att ha koll på, om bilen skulle vara otillräckligt laddad
när du hämtar den i garaget.
Karta över alla laddplatser i Sverige finns på www.uppladdning.nu.
Laddningskedjorna har också egna sajter och appar för sina stationer.
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Håll ordning
• Lämna bilen i samma skick som du önskar finna den.
• Ta vara på skräp och hålla rent och snyggt invändigt (även lastutrymmet).
• Borsta eventuellt säten gör ren golvmattor.
• Ingen rökning i bilen.
• Pälsdjur i bakluckan. Dammsug eventuellt efter djuret.
• Om du tycker att du övertar en för skitig eller otrevlig bil
kontaktar du styrelsen.
• Ta bilen till tvätt om den är smutsig. Tvätt betalas med OKQ8-kortet
som ligger i bilpärmen. Vid tvätt ska du lägga i neutralläge – för växelväljaren rakt åt vänster.
• Varje medlem bör kontrollera däck/lufttryck och spolarvätska,
och vid behov fylla på. Bilvårdsartiklar kan betalas med OKQ8-kortet.

Småskador och problem
Om du upptäcker eller orsakar lackskador, repor, bucklor, andra skador eller
fel ska du rapportera till styrelsen. I pärmen finns en skiss över bilen och ett
rapportblad där du kan se vilka skador som är gamla/kända.
Om du orsakar eller hittar en ny skada:
• Rita in den på översikten över bilen.
• Beskriv den på rapportbladet.
• Meddela styrelsen.
Observera att stenskott ska åtgärdas så snabbt som möjligt. De täcks av
försäkringen och har låg självrisk så länge de inte vuxit ut till sprickor.
Om bilen indikerar fel med varningslampor eller liknande:
• Kolla orsaken.
• Om du kan, åtgärda saken själv och underrätta styrelsen.
• Om inte, underrätta bara styrelsen.
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Om du råkar ut för en olycka
• Larma vid behov först räddningstjänst eller polis.
• I handskfacket finns blankett för skadeanmälan.
Dokumentera alla inblandade fordon vid en kollision.
Tänk på att fotografera så att registreringsnumren syns tydligt.
• Föreningens organisationsnummer (om du behöver uppge det)
är 716421-5969.
• Kontakta styrelsen.

Försäkring
Vår bil har halvförsäkring plus tre års vagnskadegaranti (det vill säga
under hela leasingtiden) hos Nissan försäkring.
I leasingen ingår också ett avtal med Nissans nybilsassistans (se nedan).
• Kundcenter: 08–541 706 45
• Från utlandet: +46–8–541 706 45
• https://www.nissanforsakring.se

Hjälp med bärgning ingår i Nissans nybilsassistans
Nybilsassistansen ger bärgning i hela Europa utan att det kostar oss självrisk:
• Ring 08–501 03 000, från utlandet +46–8–501 03 000.
Ha registreringsnumret OUS 624 redo.

Föreningens skadepolicy: Om du orsakar …
• … en skada som kräver direkt åtgärd (reparation, verkstad) betalar du
normalt ett belopp motsvarande den aktuella självrisken på försäkringen.
Det gäller oavsett om försäkringen täcker åtgärderna eller inte.
• … skador på lack, plåt eller annat som inte åtgärdas under leasingperioden
får du betala ett belopp motsvarande halva den aktuella självrisken.
• … skador på grund av rattfylleri, vårdslöshet i trafik eller grov försummelse
står du för hela kostnaden. Styrelsen förbehåller sig rätten att avgöra vad
som ska anses som grov försummelse utifrån omständigheterna samt
tidigare praxis.
(Skadepolicyn är preliminär tills den fastställs av årsmötet 2021.)
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Boka bilen
Boka bilen på https://metrotec.se
• Varje medlem får som mest ha 3 giltiga bokningar samtidigt,
varav endast två får vara i omedelbar följd.
• Utöver de 3 bokningarna får man även ha en snabb-bokning:
en bokning som görs samma dag som körtiden.
• En bokning får vara högst 1 vecka lång.
• Totalt kan man alltså boka högst 2 veckor i sträck.

Övningskörning
Det är tillåtet att övningsköra med medlemmar ur det egna hushållet,
under förutsättning att bilpoolsmedlemmen uppfyller alla formella villkor
för handledning etc.

Utlåning
Det är inte tillåtet att låna ut bilen till personer utanför det egna hushållet.

Utlandskörning
Det är tillåtet att köra utomlands.
• Kolla att det Gröna Kortet finns i bilpärmen. Det är ditt bevis på att bilen
är trafikförsäkrad i Sverige.
• Kolla innan vilka regler som gäller i det land eller de länder som du ska
åka till. EU har en gratis app om gällande regler:
• http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/index_sv.htm
• Nissan försäkring har en sida med tips för utlandsresor.
• https://www.nissanforsakring.se/tips-rad/bilresa
Om du råkar ut för olyckor på resan ska du anmäla det till polisen på orten
där det inträﬀade.
Kontakta styrelsen så snart möjligt.
Du behöver inte kontakta något försäkringsbolag i det land skadan har hänt.
Ring Nissan försäkring på +46-8-541 706 45, så tar de hand om dig och sköter
kontakten med lokala bolag om det behövs.
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Bilvård
Alla medlemmar har ansvar att sköta bilen på daglig basis.
Två medlemmar per år är ansvariga för att hålla lite extra koll på bilen.
Se hemsidan för aktuell uppgift.
De bilvårdsansvariga ansvarar för att
• Byta till sommardäck, senast 1 maj (adress till däckfirman nedan).
• Byta till vinterdäck, senast 1 november.
• I samband med däckbyte göra sommar- respektive vinterunderhåll enligt
checklistan nedan.
• Lämna bilen till serviceverkstad för regelbunden service och mindre
åtgärder.
• Lämna bilen till besiktning.
• Vid besiktning och service: Se till att eventuella protokoll och kvitton på
service skickas till styrelsen för arkivering. (Not: Allt mer
av servicedokumentation sker nu digitalt, men be gärna också
om papperskopior.)
• Agera på om medlemmar anmäler att bilen indikerar fel,
med varningslampor eller liknande.
De bilvårdsansvariga behöver inte göra allt själva, men ser till att det blir gjort.

Checklista för vinter- och sommarunderhåll
• Se till att mönsterdjup och lufttryck kontrolleras vid däckbyte.
I manualen finns angivet vilket lufttryck däcken ska ha.
• Kontrollera/fyll på spolarvätska.
• Kontrollera och byt vid behov torkarblad (fram och bak).
• Se över att alla ljus/lampor fungerar på bilen. Går det inte att byta själv,
kontakta styrelsen och ta bilen till verkstad.
• Titta igenom samtliga förvaringsutrymmen (handskfack, fack under
framsäten, fickor på baksidan av framsäten, etc) och rensa bort kvarglömt
skräp.
• Kontrollera att det i bilen finns
• Laddkablar, två stycken
• P-snurra
• Bälteskudde för barn
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•
•
•
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Bilpärm med instruktioner kring skada/olycka
Varningstriangel
Reflexväst
Sjukvårdsväska. Kontrollera att den har rätt innehåll.
Desinfektionsservetter

• Extra check vid vinterunderhåll
• Isskrapor
• Snöborste
• Snöskyﬀel
Komplettera vid behov det som fattas. Tvätt och vanliga bilvårdsartiklar kan
köpas med OKQ8-kortet. Vid inköp som inte täcks av kortet, ta kvitto och begär
ersättning från bilpoolen.

Däcken förvaras och byts hos:
Däckett
Västberga Allé 30
Tel: 08 549 000 62
https://dackett.se

Vår andra bil: Vit Skoda Octavia WEE 18F
… har garageplats med infart från Örnbacken. Plats 5134 (mittenplats).
Låsröret finns på väggen snett till vänster innanför porten, till höger om den
blå dörren (märkt som nödutgång).
Vår bil är lång och fyller hela rutan: Var mycket noga med att inte köra in i
rutan mittemot!
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