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Svantes hörna
Vinter är både ljus och mörker. 
Dagarna blir kortare, men snön lyser 
upp och gör exempelvis trafikljud 
mjukare och ibland vill man kasta 
sig i mjuk snö eller slänga sig utför 
en lockande backe (med skidor på).

Det gäller att hitta det roliga att göra 
året runt. Det har SkiStar verkligen 
lyckats med. Till och med i Stock-
holm finns en välbesökt anläggning!

Vi är stolta över vårt samarbete 
med SkiStar i Sälen.

Uthyrning av parkeringsytor 
som administreras av oss ökar 
i takt med att fastighetsägare 
och bostadsrättsföreningar
ser fördelar med att bara få 
inkomster utan att själva agera.

Vi är så glada för alla våra 
trevliga kunder och jag hoppas
vintern blir kul.
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SkiStar är ett svenskgrundat företag med fokus 
på gästers upplevelse i centrum. Oavsett årstid. 
Skidor utför eller på tvären, fiske, cykling down-
hill eller vandring. Med familj eller kompisgäng, 
det finns något för alla, året runt.
Företaget har verksamhet i Sälen, Åre, Vem-
dalen och Hammarbybacken i Stockholm. 
I Norge driver man anläggningar i Trysil och 
Hemsedal. SkiStar har även etablerat sig i 
alperna som ägare i St.Johann in Tirol i 
Österrike.
Att ha sin verksamhet i den vackra fjäll- och 
alpvärlden ställer stora krav på att just värna 

miljön. Ett av initiativen är att SkiStar blir först i 
Europa med att köpa in eldrivna snöskotrar för 
att reducera ljudnivån, minska koldioxidutsläpp 
och reducera bensinångorna. Faller det väl ut 
kommer ytterligare ett 50-tal eldrivna snöskotrar 
att införskaffas i nästa steg av samarbetet. Totalt 
har SkiStar nära 160 snöskotrar i drift.

Högsta fallhöjd i Sverige har Åre med 900 meter, 
i Norge är det Hemsedal med sina 830 meter 
men fallhöjden är 945 meter i St.Johann in Tirol. 
Med runt 400 olika backar finns allt från den 
lenaste barnbacken till riktiga utmaningar.             
                                           Fortsättning på nästa sida
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      - Att parkera sina bilar 
       hursomhelst bara för att 
  man är på semester funkar 
        inte. För att trygga säkerheten 
  och hålla en god servicenivå så att 
        blåljus, övriga gäster och service-
    fordon kommer fram, är det viktigt med 
information och en stor verktygslåda med 
olika åtgärder. I samarbetet med P-service 
har vi fått fler möjligheter att åtgärda de 
problem som ibland uppstår. Vilket bidrar 
till en tryggare omgivning för gäster och 
personal, säger säkerhetssamordnare  
Fredrik Sköldin.

Det är smidigt att ta sig till de svenska an-
läggningarna med tåg och den nyöppnade 
flygplatsen Scandinavian Mountain.
Den 28 december startar SAS flyglinje från 
London Heathrow och dagen efter startar 
de linjer från Köpenhamn och Ålborg. De 
nya linjerna kommer att flygas med SAS 
nya Airbus A320neo-flygplan, som är 
marknadens tystaste och mest bränslesnåla 
plan som reducerar koldioxidutsläppen med 
upp till 18%. Flyg finns också från Helsing-
fors och Berlin samt runtom i Sverige. 

DH - Cykling downhill är en sport som ökar 
och gör att skidanläggningar kan 
nyttjas trots avsaknad av snö sommartid.
Plus naturligtvis fiske, vandring och ren 
skönhetsupplevelse i naturen.

                    

Hammarbybacken, en välkänd profil  i vår huvudstad ingår också i SkiStars portfölj.

Fortsättning från föregående sida               
En stjärna   
bland bergen

En bild från backen i Sälen.

Den nyöppnade flygplatsen underlättar för gäster utomlands ifrån.



www.pservice.se
- 3 -

Skrotbilar
Vad händer med skrotbilar 
som bara står och uppehåller 
en parkeringsplats?

En bil som stått orörd på en betal-
ningsparkering i mer än sju dagar utan 
att betala ska forslas bort. En bil utan 
registreringskylt räknas som skrotbil 
och skall forslas bort.

Initialt, och om man kan få fram vem 
ägaren är, skickas en begäran till 
denne om att bilen skall flyttas inom 
8-10 dagar (beroende på vilken kom-
mun den står i). 
Om bilen fortfarande står kvar efter 

10 tips för vinterkörning
(Tipsen kommer från biltidningen Auto Motor & Sport)

Vinterdäck 1/12-31/3
Ditt fordon ska ha vinterdäck eller 
likvärdig utrustning från 1 december
till 31 mars om det är vinterväglag. 
Kraven gäller såväl tunga som lätta for-
don och avser även utlandsregistrerade 
fordon. Vinterdäck kan vara dubbade 
eller dubbfria. Fordon som har lämpligt 
slirskydd, till exempel snökedjor eller 
sandspridare, bör anses vara försedd 
med likvärdig utrustning. Gäller det 
dubbdäck så är det tillåtet från och med 
1a oktober 2019 till 15 april 2020.

1) Gott om tid och tålamod.  
Kör lugnt, håll avstånden och ta en 
paus då och då.

2) Bra vinterdäck. Minimum 5 mm 
däckdjup

3) Reflexväst.
Viktig säkerhetsdetalj, speciellt om 
det snöar och/eller är mörkt och du 
behöver gå ur bilen.

4) Spolarvätska. Fyll på innan 
det fryser och låt det gå runt i hela 
systemet. 

5) Isskrapa och snöborste. 

6) Mössa och handskar. Om 
du skulle fastna någonstans ...

7) Snöskyffel. Ovärderlig. 

8) Bogserlina. Behövs året runt.

9) Mobilladdare för 12V. I ett 
nödläge vill man inte att mo-
bilens batteriindikatorn visar på 
för lite ström.

10) Grus. En påse grus, singel 
eller sand kan visa sig vara 
ovärderlig om du skulle köra 
fast i snön eller har problem att 
komma ut från en isig parkering. 

stipulerad tid skickas hemställan om förflyttning av bilen till kom-
munen. Det kan ta upp till en månad innan kommunen ombesör-
jer att bilen flyttas till en uppställningsplats varifrån den kan lösas 
ut av ägaren mot en viss kostnad eller gå till skroten.

Det är dyrt att flytta bilar. Det kostar mellan 1.500-20.000 kronor.  
Den räkningen går till bilägaren eller markägaren.
Polis och kommun har rätt att öppna bilen för att leta rätt på 
chassinumret och därmed ägaren.

När det gäller utbrända bilar är det nolltolerans och kommunen 
ska ta bort dem omgående.
        

P-service har kontor i 
Södertälje, Norrtälje

och Kista!
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Parkeringsservice Svenska AB
Box 132, 151 22 Södertälje

Tel: 0771-77 11 00
Fax: 08-55 44 22 09

info@pservice.se
P-service ingår i Profina-gruppen.
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Returadress: P-Service, Box 132, 151 22 Södertälje

Ekonomisk Lisa
Sedan i våras finns Lisa som ekonomiansvarig på P-service. 
Med entreprenörskarriär inom bl.a import-export, fiskodling o 
sportfiske bakom sig, är sysselsättningen nu mest ekonomi.

Så här skriver Erik Bratt om vår sponsring av Team Rynkeby
Det började med att min moster Carina, deltog i en 
cykelresa Malmö-Paris varefter hon hörde av sig och 
frågade om vi var intresserade av att sponsra Team 
Rynkeby/Barncancerfonden. Efter att vi läst på om 
Team Rynkeby valde vi att bli Guld-sponsor.
I år tog jag mig ner till Paris för att se cirka 2 000 
gulklädda cyklister inta Paris, vilket var en fin och häftig 
upplevelse.

Jag hoppas att Team Rynkeby slår förra årets insamling 
till barncancerfonden som gav 34 935 752 kronor.
Att kunna hjälpa till och göra skillnad för barn som 
drabbats av cancer känns självklart.
(Erik Bratt är Styrelseordförande i P-service)

En formulering som Lisa tycker 
om är att ”rätt ska vara rätt”. Det 
gör att hon ständigt vidareutbil-
dar sig främst inom juridik.

Ekonomi är dock inte allt i Lisas 
liv. Hon och maken delar in-
tresset för MC vilket gjorde att 
deras vägar första gången kors-
ades på en mc-tur i England.
Efter det har det blivit många 
besök på olika motorbanor både 
i Sverige och utomlands.

Paret köpte för några år sedan 
en liten gård i Andalusien med 
huvudsakligen olivträd men ock-
så många andra fruktträd bland 
annat avocado, citron, apelsin, 
mandel o granatäpple.

Oliverna brukar skördas under 
tiden november-december och 
ger varje år ett antal liter härlig 
olivolja.

Gården ligger lägligt med närhet 
till Jerez motorbana där det 
en gång per år hålls MotoGP 
tävlingar. (motorcyklarnas mots-
varighet till bilsportens Formel 1).

I sin stuga i Roslagen har hon 
katt, hund och fem guldfiskar. 
Fiskarna bor i en damm med 
näckrosor och ett litet vattenfall 
som hon själv byggde förra  
sommaren.

Lisa är noggrann och driftig vilket 
vi uppskattar på P-service.


