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Rutin för användning av bilarna  
 

Ansvar 
Christer har ansvar för rutinbeskrivningen samt för förvaring av körjournaler och 

reservnycklar i säkerhetsskåp likaså att årlig service blir gjord. 
 

Beskrivning 
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund (YÖM) disponerar fyra bilar av märke Volkswagen 

ID.3 – 100% eldrivna. Dessa har registreringsnummer: 

 

TJL37P - P, Volkswagen ID.3 (elbil), automat 

JNK18X - X, Volkswagen ID.3 (elbil), automat 

OOJ95J - J, Volkswagen ID.3 (elbil), automat  

UZK48N - N, Volkswagen  ID.3 (elbil), automat 

Brukande 

Vid transportbehov skall i första hand YÖMs bilar användas. Skall inspektion ske på väg hem 

från jobb (eller till jobb) får man ta med sig YÖMs bil hem, efter miljöchefens godkännande, 

och notera detta i bokningen. Bilen får ej användas för privat bruk. 

I andra hand får egen bil användas, efter miljöchefens godkännande, och körsträcka debiteras 

arbetsgivaren. 

Skulle samtliga två möjligheter vara uttömda får, efter miljöchefens godkännande, bil hyras 

från extern biluthyrare via vår expedition: Michelsens Bil, Tomelilla: 0417-28100. Detta 

måste beställas ett par dagar i förväg. 
 

Bokning 
För tid fordonen behövs finns ett bokningssystem i Excel: 

(V:YOMF/1aNYORDNING YOMFEN/2BILBOKNING_NY2021flikar.xls).  Det är regeln 

”först till kvarn” som gäller och det är viktigt att man bara bokar just den tid bilen 

används och inte bokar från 07.00 men kör ut 09.30. Var och en ansvarar för att 

omedelbart plocka bort bokning om inspektion blir inställd. Med anledning av kraven på 

säkerhet ska bokningen fyllas i så att det går att utläsa vem som bokat bilen. Det är ytterst 

viktigt att man bara bokar antingen förmiddag eller eftermiddag. Detta för att inte låsa en 

bil hela dagen när man bokar från förmiddag över middag till eftermiddag. Endast i 

undantagsfall får detta göras. 

Körning 

Under 2014 införde man elektronisk körjournal som registrerar omfattning av körsträcka, 

platser, och ansvarig brukare. Brukaren ansvarar för att ta med den elektroniska key-

fobben så att registreringen blir möjlig. 
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Bränsle/EL/Laddning 
Bilarna som är EL-bilar skall laddas i laddstolparna som finns på Miljöförbundet. Den som 

använt bilen ansluter bilen till laddstolpen. Det går till så här:  Öppna först tanklocket genom 

att trycka på bilnyckelns öppnaknapp 2 gånger. Taggen som sitter på bilnyckeln skall man 

sedan blippa mot laddstolpen, först då får man loss laddhandtaget. Anslut detta till bilen. En 

grön lampa börjar lysa vid sidan om där man anslutit laddhandtaget. Det finns en 

förlängningssladd i varje bil för laddning. Den får man använda om man inte backar in bilen. 

Det går att köra cirka 30 mil när bilen är fulladdad. Det står exakt på instrumentpanelen hur 

långt laddningen räcker. Det som påverkar sträckan är om man har radio, fläkt och annat 

igång när man kör. Var och en fyller på spolarvätska när så erfordras. Spolarvätskan förvaras i 

plåtskåp i förrådet upptill köket. 

 

Tvätt  
Bilarna tvättas och städas 2 gånger per år i samband med däckbyte. Detta utförs av 

Michelsens Bil. Vid ytterligare behov tvättas fordonen hos Nisses Däck och Miljötvätt eller i 

tvättautomat på tankstället. Efter tvättning skall signerat kvitto lämnas till expeditionen där 

även registreringsnumret anges. 

  

Avstädning 

För allas trevnad, ankommer det på var och en, att efter avslutad färd se till så att fordonet är 

representativt för nästkommande brukare så att eventuella fruktskal eller papper är 

bortplockade. 

Parkering 

Fordonen är uppställda innanför vår grind på södra sidan. Enligt Tomelilla kommuns direktiv 

så skall grinden låsas efter varje biluttag. Grinden får inte stå öppen. Man kan även köra ut 

via Gatukontorets stora grind uppe vid återvinningsstationen. Grinden öppnas när man slår in 

mobilnummer: 0719-0001417580. Brukarens nummer skall vara registrerat hos Gatukontoret 

för att grinden skall öppna sig. Meddela expeditionen mobilnummer så kontaktar de 

Nisses Däck, Industrigatan 13, Tomelilla 
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Gatukontoret för registrering. Vid utfart så öppnar sig emellertid grinden automatiskt, det är 

bara vid återkomst man behöver ringa. 

 

Service 
Service skall utföras av auktoriserad verkstad, Michelsens Bil i Tomelilla, med intervall av 

1500 mil. Uppnås inte 1500 mil under ett år skall service, årligen, ändå ske. Serviceskötsel 

samt bilbesiktning ansvarar Christer för. 

Vinter/Sommar-däck 

Michelsens Bil i Tomelilla förvarar och ordnar hjulbytet på våra bilar. Michelsens Bil finns på 

Simrishamnsvägen 46 i Tomelilla, telefon 0417-28148. 

Punktering på däck eller då bil blir obrukbar 

I händelse av punktering och att hjul måste bytas kan vägassistans ringas. Gäller även vid 

olycka av något slag och bil blir obrukbar. 

I övrigt vid olycka så är det 112 man ringer för att tillkalla polis/ambulans.  

Assistansnumret är: 020-665500.  
Garantibevis skall uppvisas. Det finns i bilens handskfack. 

Nyckelhållare 

Ordinarie nyckel, märkt med bilens sista bokstav skall förvaras i nyckelskåp i arkiv när bilen 

inte används. Reservnyckel, märkt med registreringsnumret, skall finnas i säkerhetsskåp, för 

vilket expeditionen har ansvar. 

 

Ansvar 

Det är varje bilanvändares ansvar att följa trafikreglerna. Eventuella överträdelser får den som 

använt bilen själv stå för. Det är brukarens ansvar att rapportera eventuella upptäckta fel med 

bilarna till expeditionen. 
 
 

Säkerhetsaspekter vid körning 

- att bilbälte alltid ska användas under hela resan 

- innan varje körpass, kontrolleras speglar, belysning, däck m.m. 

- vikten av att hålla hastighetsgränser 

- handhållen mobiltelefoni vid körning är ej tillåtet 
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Ystad – Tobaksgatan, Rådhusparkeringen. 
 

 

        Våra taggar  fungerar på dessa laddstationerna  

laddstationernaladdfu
 

Våra taggar fungerar på dessa laddstationer nge
rar på dessa laddstationer 
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Ystad – Sankt Knuts Torg (Busstorget) 
 

 
Gärsnäs – Järnvägsgatan 
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Simrishamn – Garvaregatan parkeringen 


