
Bilregler och avgifter för D-sektionens bil 2019/2020 
 

Avgifter 

Bil 
● 3 kr/km för Styrelse, Utskott och Sektionsaktiv 

● 4 kr/km för Sektionsmedlem 

● 6 kr/km för Övriga 

● Vid varje nytt påbörjat dygn, utöver första dygnet, utgår en avgift på 30 kr. Detta gäller 

ej styrelse eller utskott. 

● Uthyrningsperioden får maximalt vara en vecka. Ska uthyrningsperioden vara längre än 

så måste detta regleras i ett muntligt avtal med Datateknologsektionens bilansvarige. 

● Fram till 24h innan bokningsdagen, kan bokningen hävas om sektionens styrelse eller 

utskott skulle behöva utnyttja bilen i utövande av deras sektionsåtaganden. 

Släpvagn 
● 100 kr/dygn. 

 

Regler för bil 

1. Åldersgräns 
● Föraren måste ha körkort med behörighet B och få köra med manuell växellåda. 

2. Fordonets användning 

● Bilen får enbart användas för normalt bruk inom Sverige av den person som har bokat 

bilen, eller annan person om den som har bokat bilen godkänner det. 

● Den som hyr bilen (vare sig utskott eller privatperson) ansvarar för bilen under hela 

tiden den är bokad. 

● Den som hyr bilen ansvarar för att eventuella andra förare har rätt att framföra bilen. 

● Bilen får inte hyras ut i andra hand. 

● Transport med bilen av personer eller gods mot ersättning är inte tillåten. 

● Det är inte tillåtet att använda bilen i motortävlingar. 

● Resor utanför Sveriges gränser måste godkännas av intendenten i förväg. 

3. Fordonskontroll innan körning 
En fordonskontroll ska genomföras innan körning. Eventuella fel ska då rapporteras till 

bilansvarig eller intendenten. Vid försummande övergår ansvaret för tidigare ej inrapporterade 

fel på den som hyr bilen. 

 

Följande ska kontrolleras: 



 

I. Tänd parkeringsbelysningen och kolla fram- och bakljus, reflexer och skyltlykta. Rengör 

vid behov. 

II. Slå på tändningen, halvljuset, vänster blinkers och dimbakljus (om det finns). 

III. På vänstersidan: Kontrollera framhjul (ytligt – ser mönsterdjupet bra ut och är däcket 

runt och inte platt längst ner på grund av lågt lufttryck), framblinkers, framljus (halvljus), 

bakhjul, bakljus, bakblinkers och dimbakljus (eventuellt mönsterdjupet på däcken). 

IV. Slå på helljus och höger blinkers. 

V. På högersidan: Kontrollera framhjul, framblinkers, framljus (helljus), bakhjul, bakljus och 

bakblinkers. 

VI. Släck lyset och slå av blinkers. 

VII. Be någon annan att bromsa samtidigt som du själv står bakom bilen och kollar att 

bromsljusen fungerar. 

VIII. Kontrollera vindrutetorkarna (spola eventuellt rutan). 

IX. Tryck ner fotbromsen hårt och håll kvar, det ska kännas stumt. 

X. Vrid lite på ratten och starta bilen. Du ska känna att broms- och styrservon fungerar 

(fungerar ifall bromsen sjunker och ratten blir lätt att vrida.) 

XI. Kontrollera att handbromsen fungerar genom att dra åt den och försök köra lite 

försiktigt framåt eller bakåt (eller genom att släppa den i en backe). 

 

Lågt däcktryck samt fel som kan innebära fara för hyresmannen och/eller andra ska åtgärdas 

innan fordonet får användas. Kontakta bilansvarig eller intendenten om hjälp behövs. 

4. Fordonets skötsel 
● Den som hyr bilen ansvarar för att fordonet vårdas väl och ska se till att det återlämnas i 

gott, och framför allt lagenligt, skick. 

● Rökning och pälsdjur är förbjudna i fordonet. 

● Bilen ska återlämnas i städat skick. Inredningen ska vara städad samt i sin 

normalkonfiguration (samtliga säten uppfällda). Om bilen är otillräckligt städat vid 

uthämtning ska detta meddelas till bilansvarig snarast. Om fordonet återlämnas grovt 

ostädat (i behov av våttorkning och/eller dammsugning) kan Datateknologsektionen 

kräva att betalning för rekonditionering av fordonet. 

5. Åtgärder vid fel, skada eller stöld 
● Den som hyr bilen ska så snart som möjligt underrätta bilansvarig eller intendenten om 

fel eller skada på fordonet samt om stöld under hyrestiden. Om detta ej rapporteras är 

hyresmannen fullständigt ersättningsskyldig för det som inträffat. 

● Vid försäkringsfall ska den som hyr bilen så snart som möjligt göra skadeanmälan till 

uthyraren. 

● Det åligger den som hyr bilen att vid stöld av fordonet samt vid skada på fordonet som 

åsamkats av okänd person, göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett och 

sända kopia av anmälan till uthyraren. 



6. Ansvar vid överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser 
● Den som hyr bilen ansvarar gentemot uthyraren för ekonomiska påföljder på grund av 

överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser som kan drabba uthyraren i 

egenskap av fordonets ägare. 

● Punkten ovan gäller inte om överträdelsen orsakats av sådana bristfälligheter på 

fordonet som hyresmannen varken känt till eller borde känna till. 

7. Ansvar och ersättningsskyldighet 

● Den som hyr bilen ansvarar gentemot uthyraren för att fordonet inte skadas eller 

förkommer under hyrestiden. 

● Den som hyr bilen går fri från ansvar om skadan eller förlusten beror på brister i det 

hyrda fordonet eller om hen annars kan göra sannolikt att skadan eller förlusten inte 

vållats av henom genom oaktsamhet. 

● Den som hyr bilen ska betala ersättning till uthyraren för skador som hen svarar för 

enligt gällande helförsäkring. 

● Om den som hyr bilen saknar egen nyckel till “Configura” ansvarar denne för att höra av 

sig till Werkmästeriet för att anordna nyckeluthämtning. 

8. Återlämnande 
● Vid hyrestidens utgång skall hyresmannen återlämna fordonet på parkeringsplats 

nummer 118 på baksidan av ”A-huset”, Linköpings universitet, eller på annan plats som 

särskilt har avtalats. Släpvagn återlämnas på parkeringsplats nummer 117. 

● Bilnyckeln hänges åter i nyckelskåpet i sektionsrummet “Configura”. Om hyresmannen 

inte har tillträde till “Configura” kan nyckeln lämnas i förslagslådan i sektionsrummet 

“Netlight”. Är “Netlight” låst kan hyrestagaren höra av sig till Intendenten eller 

ReningsWerk som kan fjärröppna dörren. Lämnas nyckeln i förslagslådan måste 

bilansvarig informeras. 

● Om bilen ej kommer att återlämnas inom avtalad tid måste hyresmannen kontakta 

bilansvarig för att stämma av med bilansvarig ifall detta är möjligt. 

9. Betalning 
● Betalning sker via swish till 123 213 8600 (för privatpersoner) respektive faktura (för 

utskott och andra föreningar). 

● Om fordonet tankas under uthyrningsperioden måste räkningsmall med bifogat kvitto 

lämnas till sektionskassören. 

10.  Uthyrning till utskott inom sektionen 
● Om fordonet ska hyras av ett utskott inom sektionen måste detta alltid stödjas av 

ordförande eller kassör i det aktuella utskottet. 

● Saknas ett godkännande kommer hyresmannen personligen vara betalningsskyldig för 

alla utgifter. 



● Samtliga utskottsmedlemmar med körkort tillåts framföra fordonet under 

uthyrningsperioden om de godkänt detta avtal. 

● Ansvarig förare vid fel, skada eller stöld är ersättningsskyldig om inte annat avtalas inom 

utskottet. 
11.  Loggbok 

● Den som hyr bilen ansvarar för att kontrollera mätarställningen vid start och slut. 

Loggning ska göras genom d-sektionen.se/loggbok. 

● Om den som hyr bilen inte loggar körningen kan Datateknologsektionen kräva betalning 

för hela den sträcka som saknas i loggboken, även om det är flera personer/utskott som 

har hyrt bilen under den perioden. 

 

Regler för släpvagn 
 

Se ovan. 

 

Fordonskontroll av släp innan körning 
Innan användning skall följande kontrolleras: 

I. Stödhjulet är icke-existerande. 

II. Handbromsen är lossad. 

III. Bakljus. 

IV. Bromsljus. 

V. Blinkers. 

VI. Grindar är stängda. 

VII. Släpkabel och katastrofbromsvajer är monterade. 

 
 


