
Ditt första cykelköp 

Bra nybörjarcykel 
● Upprätt sittposition.  

● Inte för stor cykel och inte för lågt styre. 

● Handbroms och fotbroms. 

● Navväxel (ofta 3-8 växlar) eller oväxlad. 

● Ett bra lås (t ex blocklås) kostar från ca 300kr 

 

 
Navväxlar  

 

 
Exempel på lämpliga cyklar 

 

För att du ska kunna cykla säkert måste du ha en cykel som är säker. Enligt lag 

måste en cykel alltid ha ringklocka.  

 

I mörker måste cykeln också ha: 

● lampa med vitt eller gult ljus fram  

● lampa med rött ljus bak  

● vit reflex fram och röd reflex bak  

● orangegula eller vita reflexer åt sidorna 

 

Här kan du hitta begagnad cykel 

Blocket 

https://www.blocket.se/annonser/hela_sverige/fritid_hobby/cyklar?cg=6060 

● Sveriges största annonsmarknad, där privatpersoner och företag säljer cyklar 

i varierande skick.  

● Kostar ca 500-10000kr.  

https://bit.ly/3lfxziV
https://www.blocket.se/annonser/hela_sverige/fritid_hobby/cyklar?cg=6060


● Testa att söka på exempelvis Jopo, Crescent, Rex, Monark, DBS, Tunturi, 

Skeppshult, Puch, men många andra märken är också bra. 

● Kontrollera gärna cykelns ramnummer hos Polisen (ring 11414) för att inte 

riskera att köpa en stulen cykel.  

Bålsta Auktionshall 

https://balstaauktionshall.nu/objektlista/polisgods 

Adress: Jättorpsvägen 3 i Bålsta 

Säljer de upphittade cyklar som lämnats till Polisen. 

Custom Cyklar - Thomas Recykling 

https://www.customcyklar.se/ 

Adress: Ellen Keys gata 93, Hägersten 

Säljer körklara begagnade cyklar för ca 1500-2000kr. 

Cykel-Expo 

https://www.blocket.se/butik/cykelexpo  

Adress: Mönstringsvägen 9, Järvastaden 

Säljer begagnade och nya cyklar och reservdelar. Begagnad körklar cykel för ca 

1000-4000kr. 

Cykelkällan 

https://begcyklar.se/ 

Adress: Upplandsgatan 29, Stockholm 

Säljer körklara begagnade cyklar för ca 1500-3000kr. 

Cykelköket Solna 

cykelkoketsolna.se 

Adress: Spetsgatan 4, Solna 

Säljer begagnade (ibland omonterade) cyklar och erbjuder hjälp/reservdelar vid 

reparation. Finns många delar, men inte nödvändigtvis körklara cyklar. 

Medlemskap 100kr/år. 

Cykel Återvinning AB 

https://www.blocket.se/butik/cykelatervinning-i-stockholm och 

https://cykelatervinning.com/ 

Adress: Maria Prästgårdsgata 14, Södermalm 

Säljer körklara begagnade cyklar för ca 1300-8000kr. 

Easy Recycling 

https://www.facebook.com/EasyReCyclingAB/ or https://www.easyrecycling.nu/ 

Adress: Masmovögen, Vårberg 

Cykelloppis vissa helger (se Facebook för datum) eller anmäl dig till deras 

nyhetsbrev. Där säljs begagnade cyklar för ca 500-1000kr, men inte alla cyklar är 

körklara. 

https://balstaauktionshall.nu/objektlista/polisgods
https://goo.gl/maps/cUvfY8vuWNuRxybH9
https://www.customcyklar.se/
https://goo.gl/maps/v1vHsw3dnVuc1GkG9
https://www.blocket.se/butik/cykelexpo
https://goo.gl/maps/43LdbjB6oupYQbbE6
https://begcyklar.se/
https://goo.gl/maps/b58hXnnNfGQth9QL8
https://cykelkoketsolna.se/
https://goo.gl/maps/eHqRnCbgWXbESGN69
https://www.blocket.se/butik/cykelatervinning-i-stockholm
https://cykelatervinning.com/
https://goo.gl/maps/gPJHGTCAEWFXo6Hj9
https://www.facebook.com/EasyReCyclingAB/
https://www.easyrecycling.nu/
https://goo.gl/maps/PhVhACSSoMPBj2Hk9


Facebook 

Facebook har många gruppar för att köpa, skänka bort eller byta saker.  

● Där ofta finns begagnade cyklar till ett bra pris.  

● Kontrollera gärna cykelns ramnummer hos Polisen (ring 11414) för att inte 

riskera att köpa en stulen cykel.  

iRecycle 

https://irecycle.se/sv/ 

Adress: Döbelnsgatan 52, Östermalm 

Säljer begagnade körklara cyklar för ca 1000-3000kr. 

 

 

Nya cyklar 
 

Vill du istället köpa ny cykel hittar du sådana på exempelvis: 

● Bikester 

● Cykelkedjan 

● Cykelringen (flera butiker) 

● Cykloteket (flera butiker) 

● Cykel Staden 

● Länna Sport Skogås 

● Sportson (flera butiker) 

● Söders Cykel 

● TCM Cykel Tyresö,  

Även stora sportbutiker, såsom XXL, säljer cyklar. 

 

Alla dessa butiker kan också reparera/serva cyklar. 

https://irecycle.se/sv/
https://g.page/iRecycle?share
https://www.bikester.se/bikesterbutiken/butik.html
https://cykelkedjan.se/
https://www.cykelringen.se/
https://www.cykloteket.se/
https://www.cykelstaden.se/
https://www.lannasport.se/
https://www.sportson.se/cyklar
https://soderscykel.se/
https://www.tcmcykel.se/
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