Riktlinjer och instruktioner - Haparanda kommuns bilpool
Bokning
Bokning av fordon sker via kalendern i Outlook. Vid bokning ska alltid anges namn,
destination samt förvaltning/enhet eller eventuellt projekt. Boka endast den tid du behöver
och lämna tillbaka bilen i tid.
Blir du av någon anledning sen så ska du alltid meddela detta till receptionen. Om du har
bokat bil och det visar sig att du inte har behov av den så måste du ta bort bokningen.
Kontrollera alltid möjlighet till samåkning via Outlook.
Hämtning och lämning av bil
Bilnyckeln hämtas från receptionen under kontorstid. Bilen hämtas på den bokade tiden och
nyckeln återlämnas i tid. I undantagsfall kan bilen hämtas ut dagen innan.
I varje bil finns ett fordonskort. Det ska användas tillsammans med betalkortet. Varje kort har
en tillhörande pinkod. Fordonskortet ska lämnas i bilen. Bilen ska vara tankad vid
återlämnandet. Betalkortet ska återlämnas till receptionen, aldrig i bilen. Är receptionen
obemannad så kan du lämna betalkortet och bilnyckeln i postlådan i garaget.
Drivmedel
När du tankar så ska du använda båda korten. Mätarställningen anges i kassan vid
betalning. Vilket drivmedel aktuellt fordon ska ha står angivet på instrumentpanelen:
Be = Bensin, Di = Diesel. Vid feltankning, starta INTE bilen.
Motorvärmare/parkering
Motorvärmarsladden ska följa med bilen. Glöm inte sladden i stolpen. Lämna bilen på
anvisad parkeringsplats.
Olyckor och skador
Bilen får aldrig bogseras. Bilen får aldrig startas med startkablar. Ring vägassistans på
telefonnummer som finns angivet i bilen. Om du har orsakat eller det har uppstått en skada
på bilen så ska du alltid meddela receptionen. Vid olycka så ska du alltid ringa polisen.
Brott
Föraren är personligt ansvarig för alla påföljder vid brott mot trafiklagstiftningen och/eller
överträdelse av andra regler som ska följas vid användande av bil.
Övriga användarregler
Efter varje användning ska bilen tömmas på skräp och personliga tillhörigheter. Glöm inte
munstycket till alkolåset.
Använd bagageutrymmet för all frakt. Bilarna får inte användas för frakt av material som kan
komma att skada fordonet. Bilarna är rök- och djurfria. Privat körning med kommunens bilar
är inte tillåtet.
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