Bike'n'Ride - låst cykelparkering vid Lund C
Om du vill parkera din cykel säkrare, under tak, en längre tid eller bara vara garanterad en plats,
är låst cykelparkering ett bra val. Med Skånetrafikens Jojo-kort som passerkort underlättas också
bytet mellan cykel och kollektivtrafik, så kallad Bike'n'Ride. Du kan prova på låst cykelparkering i
10 dagar utan kostnad på Lunds centralstation, i Godsmagasinet eller i Västra Stationsgaraget.
Därefter kostar det 80 kronor för 30 dagar. För att få tillträde till cykelparkeringen måste du först
registrera dig och ditt Jojo-kort.

Registrering
Du kan använda ditt vanliga Jojo-kort men du betalar inte med reskassa utan via en
betalningstjänst på internet. Ditt Jojo-kort måste registreras hos oss innan du kan använda
garaget. Efter registrering har du 10 dagar på dig att betala om du vill fortsätta använda
tjänsten.
Gör så här:


I receptionen på kommunhuset Kristallen, Brotorget 1, kan du under helgfria vardagar
mellan kl. 08 och 17 fylla i en registreringstalong och registrera ditt jojo-kort. Öppettiderna
kan ändras under sommaren och inför större helger.



Glöm inte att ta med legitimation och ditt Jojo-kort. När du har registrerat dig hos oss får du
en länk via e-posten där du kan betala för tjänsten.



Det går bra att registrera sig själv via Internet om du har BankID. Gå in på länken nedan
och välj garage samt tryck på knappen för registrering.

Månadskostnad
Månadskostnaden för en plats i Bike'n'Ride-anläggningarna Godsmagasinet eller Västra
stationsgaraget är 80 kronor inklusive moms per kort och cykel.
Fem dagar innan perioden går ut får du ett e-postmeddelande från Triply med en länk som enkelt
hjälper dig att betala och påbörja en ny 30-dagarsperiod. Om du inte förlänger din registrering,
slutar ditt jojo-kort att fungera som passerkort till garaget när perioden löper ut. Vill du ha
tillträde till parkeringen igen måste du göra en ny registrering.

Säkerhet
Cykelparkeringen är låst dygnet runt och endast kunder med i förväg registrerade Jojo-kort kan
komma in. Du kan använda Jojo-kortet direkt efter registrering. Håll upp kortet mot kortläsaren
vid grinden för att öppna. Kortläsaren är grå och stor som en tändsticksask. Den sitter på väggen
vid hörnet mellan fönstren.

Du är alltid garanterad plats och risken för stölder minskar. Ett jour- och bevakningsföretag
ansvarar för driftsäkerheten och övervakningen.

