
  FMK Tre Vapen FMV 
 

Låneregler med kvittens 
 
1. Denna lånehandling med egen underskrift och underskrift från FMK Tre Vapen ska kunna uppvisas 

vid färd. 
 
2. Nedan angivet lånebelopp ska vara erlagt innan lånets början. 
 
3.  Skador som uppkommer på släpkärran under lånetiden är låntagaren skyldig att före återlämnandet 

 om möjligt reparera. Alternativt kan låntagaren betala kostnaden för reparation till FMK TrV. 
För skador som föranleder utnyttjande av släpförsäkring betalar låntagaren självrisk på 
500kr (ord 1500kr) 

 
4. Brister/skador skall omgående rapporteras till utlämnaren vid lånetidens slut. Även reparerade 

skador ska rapporteras.  
 
5. Låntagaren skall ha gällande försäkring för dragbilen då lagkravet på trafikförsäkring av 

släpfordonet täcks av dragbilens trafikförsäkring. Stöld-, brand- och vagnskadeförsäkring för 
släpkärran är tecknad hos Folksam Stockholm. 

 
6. Eventuella parkeringsböter eller andra straffpålagor som uppkommer under lånetiden skall betalas 

av låntagaren.  
 
7. FMK ansvarar för att släpkärran är besiktigad och skattad enligt gällande lagstiftning.  
 
8. FMK ansvarar ej för eventuella uppkomna skador på personer eller materiel på grund av felaktigt 

handhavande eller otillräcklig lastsurrning. Det åligger låntagaren att kontrollera materielen vid 
lånetidens början, samt omgående anmäla upptäckta fel till utlämnaren. 

 
9. Låntagarens underskrift på denna lånehandling utgör låntagarens ansvarsförbindelse mot FMK Tre 

Vapen, samt bekräftar låntagarens godkännande av lånevillkoren  
 
10. FMK Tre Vapens underskrift på denna handling utgör bevis för att angiven släpvagn är utlånad till 

låntagaren under perioden som är angiven i detta dokument. 
 
11. Lämna släpet där du hämtade det. Dra INTE åt släpvagnens parkeringsbroms vid uppställning på FMV. 
 

Låntagaruppgifter:   
Namn:  Mobiltelefon:   
Medlem i FMK TrV   
FMV-anställd FM-anställd  
Önskad släpvagn:   
Lilla släpet, UHM 155 Flyttsläpet, GEM 596  
Låneperiod:    
Utdatum:  Klockslag:  
Indatum: Klockslag:  
Lånebelopp för perioden:   

 
 
Låntagarens underskrift: FMK Tre Vapens underskrift 
 
 
 
______________________________________ ______________________________________ 
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