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Att Stockholm växer så det knakar har väl de flesta av
oss noterat. Wallenstam är en av byggherrarna och en av
få som satsar på hyresrätter i första hand. De är engagerade lite överallt i och runt vår huvudstad t.ex Huddinge,
Solberga, Gröndal, Ekerö, Tyresö, Gärdet, Barkarby,
Österåker och Sundbyberg.
P-service har skött parkeringen åt det 75-åriga byggföretaget Wallenstam ända sedan 2009. Inför 10-årsjubileet
valde vi att skriva om Wallenstam och träffade förvaltare
Mikael Holmström och marknadskommunikatör Ebba
Lundborg som berättar om ett välmående, positivt
företag som fokuserar på att bygga hållbart och estetiskt
tilltalande så människor trivs.

Till renoveringen av Umami Park i Hallonbergen renoverar Wallenstam kommersiella ytor och bygger ca 800
nya lägenheter runt dessa. Fem olika arkitektkontor har
anlitats för att få till en miljö som inte är statisk utan stimulerar öga och ger trivsel. För “livet mellan husen” tycker
Wallenstam är viktigt för hyresgäster, affärsinnehavare
och besökare till området. Bland annat har all fasadplåt
på husen tagits ner och rengjorts utom på de två nedre
våningarna som glasats in.
Fortsättning på nästa sida
Mer om Wallenstam
Sidan 2

Vad gör BRIS?

Hyr ut Parkeringen

Sidan 3

Svantes hörna
Nu är vi där! Studentutsläpp, skolavslutning, sillunch på verandan/
balkongen, uteaktiviteter och tid till
rekreation. Bra läge för att upptäcka
Sverige med små städer, byar, fjäll
och vår unika skärgård!
Det mesta av vårt land är åtkomligt
för oss tack vare Allemansrätten, en
globalt sett ganska ovanlig rättighet
vi ska vara mycket rädda om.

Sidan 3

Vi är så stolta att kunna hjälpa till
när företag som Wallenstam ser
till att vi får fina platser att bosätta oss på. Vi hjälper såtillvida
att parkeringar fungerar så alla
stora maskiner och kranar som
tillhör bygget och området kan
passera. Dessutom sköter vi om
parkeringsplatser i deras befintliga
bostadsområden.
Nu hoppas jag att du får en riktigt
skön sommar med lättja och bad!
www.pservice.se
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Målande IT

Sidan 4

Svante Intveld,
VD, P-service

Fortsättning från föregående sida

Stockholmsförnyare
Wallenstam arbetar också så miljövänligt som möjligt
och både GEO-energi (bergvärme) och solenergi används. Plus vind, företaget har idag 66 vindkraftverk runt
om i landet vilket innebär att företaget är självförsörjande
på egenproducerad vindkraftsel. Det gör att de kan erbjuda hyresgäster 100 procent grön el till ett bra pris.
Wallenstam har dessutom förärats priset World in property
award, för sitt omfattande miljöarbete.
Som ytterligare ett led i deras miljöarbete har några av
deras nybyggda områden försetts med bilpooler så att
hyresgästen för en billig peng kan hyra bil när han/hon
behöver utan att ha ansvar med att äga en egen bil.
Drygt 50 av företagets 250 anställda finns på kontoret
i Stockholm. Huvudkontoret ligger i Göteborg där det
startade redan 1944 av Lennart Wallenstam då han
byggde några tvåfamiljsvillor. På Hisingen byggdes
de första hyresfastigheterna, två trevåningshus som

färdigställdes 1945.
Företaget börsintroducerades 1984. 1991 tillträdde yngsta sonen Hans Wallenstam som VD
efter pappa Lennart.
Wallenstam & Myran
Så här förklaras myran i företagets logotyp: “Det
finns många naturliga kopplingar mellan Wallenstams verksamhet och myran. Myrorna är liksom
Wallenstam specialiserade på bostadsbyggande.
De väljer noga ut platsen för sina byggprojekt. De
är samhällsbyggare och de förespråkar boende i
flerfamiljshus. De värnar om miljön och sina hyresgäster. De har en stark ledare och de håller alltid
ihop. Myror är sociala, flitiga, starka, uthålliga och
samarbetsvilliga.”

Skulpturen som Mikael
och Ebba står framför är
skapad av konstnären
Torgny Larsson

P-service täcker hela storstockholm snabbt
genom att ha kontor i Södertälje, Norrtälje och Kista!
www.pservice.se
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Barnens Rätt I Samhället
BRIS bildades 1971 med barnkonventionen som grund och är
en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bistår
barn som far illa. Barnen är allas framtid.
Det finns mycket otäckt som barn kan utsättas för;
diskriminering, konflikter, våld, mobbning, övergrepp, sorg
med mera. Då gäller det att ha någon som hjälper, ger råd och
stöttar. Bris erbjuder stöd av professionella kuratorer till alla
barn under 18 år utifrån barnets behov via chatt, mejl, telefon
och stödgrupper. När barnet kontaktar Bris väljer de själva
om de vill vara anonyma och vad de vill berätta. Många barn
ringer eftersom de är rädda om sina föräldrar som kanske
tar droger eller så vill de inte oroa föräldrarna med sina egna
problem. Barnens värld är stor och deras tankar ännu större.
Bris verksamhet handlar också om att påverka olika beslutsfattare för att stärka barnets rättigheter genom att delta i referensgrupper och politikermöten, skriva remisser och bidra med
sin expertis.

P-service är bronssponsor till Bris och
det är pengar som verkligen behövs och
gör nytta. Lena Myrberg som arbetar med
företagssponsring säger:
– BRIS är en ideell organisation
och inte alls statlig, som många tror.
Verksamheten finansieras via insamling
från privatpersoner, företagssponsring,
stöd från kommuner och olika stiftelser
samt medlemsavgifter och följer Svensk
Insamlingskontrolls riktlinjer där minst
75% av de insamlade medlen går till
kärnverksamheten, som är att stödja barn
och unga i utsatta situationer.

Hyr ut era p-platser
Ett sätt att minska era interna kostnader är att låta oss ta hand om
uthyrningen. Vi håller ordning på
parkeringsplatserna, utfärdar kontrollavgifter, ser till att skrotbilar kommer
bort, linjemålar, administrerar uthyrning
av parkeringsplatser och tillhandahåller
parkeringsvärdar. Vi aviserar och
påminner era parkörer samt redovisar
kontinuerligt influtna medel.
Påminnelse och inkasso ingår.
Vi har implementerat ett nytt datorsystem från MWM som bland annat
uppdaterar era kölistor kontinuerligt.
Ni får en personlig kontaktperson på
kundservice med dedicerat telefonnummer och vi har uppföljningsmöten
enligt överenskommelse.
www.pservice.se
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Vi har en egen maskin för att göra snygga
och väl synliga parkeringsrutor för optimal
planering av ytan.

B
Returadress: P-Service, Box 132, 151 22 Södertälje

Målande IT
IT-ansvarig hos P-service är sedan ett år tillbaks Tom Urdin.
Han började sin yrkesbana som målare men när det kom in en
Commodore-dator i föräldrahemmet väcktes hans intresse för
den nya tekniken och han tillverkade spel. I de första datorerna
fanns dessvärre inget minne så han måste programmera om
varje gång han ville spela.
Efter några år i målaryrket satte han sig i skolbänken igen med
inriktning på IT. Det resulterade i att han kunde arbeta
som konsult och systemkille på flera företag innan han hamnade på
statens lönelista.
Tom har med andra ord arbetat i många år både på Strålskyddsinstitutet och Strålsäkerhetsmyndigheten. Innan han kom till oss på
P-service gjorde han dock en nostalgivända igen i målaryrket men det
är IT som är framtiden för Tom!
Född och uppväxt söder om söder bor han numer i Sibble i Grödinge
med hustru och två hemmavarande barn. Äldsta grabben är 25år och
har eget boende.
Förutom allt som har med IT att göra så har Tom ett brinnande ishockeyintresse och har säsongskort till SSK:s
matcher. Sommartid är det mest båten och husvagnsåkande som gäller.

Team Rynkeby
Rynkeby Foods A/S är Skandinaviens
största producent av juice och saft. År 2001
frågade Knud Vilstrup Rynkebys dåvarande
tekniska chef om det inte kunde vara ett
spännande projekt att cykla ner för att se
avslutningen av Tour de France på Champs-

Team Rynkeby grundades inte som ett välgörenhetsprojekt,
men när cyklisterna återvände hem efter den första
cykelturen 2002 hade de ett överskott på 38 000 DKK vilka
de beslöt att donera till barncanceravdelningen på Odense
Universitetshospital. Efter den lyckade cykelturen till Paris
beslutade Jørgen Dirksen, att återigen investera pengar i
projektet. Det blev starten på det existerande projektet, där
antalet deltagare och
Team Rynkebys donationer
sponsorer stadigt växer.
till Barncancerfonden:
Så gör även donationen till
2011: 1 100 000 SEK
Barncancerfonden. Rynkeby
2012: 2 000 000 SEK
täcker alla administrativa
2013: 8 637 488 SEK
kostnader, därmed kan alla
2014: 11 099 345 SEK
insamlade pengar oavkortat
2015: 13 433 255 SEK
gå till de barn som drabbats
2016: 18 903 621 SEK
av cancer.
2017: 26 747 193 SEK
I år är också P-service med
2018: 34 935 752 SEK
och sponsrar loppet.

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.
www.profina.se
www.pservice.se
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