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Högt
och lågt

CentrumFastigheter i Norrtälje förvaltar
bostäder, kontor och kommersiella
lokaler. Dessutom har de 3.000 kvm
byggrätter för framtida projekt.
Norrtälje kommun planerar att bygga
2000 bostäder vid Norrtälje Hamn och
CentrumFastigheter var först ut med sitt
Hamnhus 1 med strålande utsikt över
vattnet, mitt i stan.
CentrumFastigheter förvaltar också
många av stadens äldre fastigheter liksom nya affärsfastigheter mitt i stan
samt vid Norrtäljes södra infart.
Företaget tror att regionen har stor
utvecklingspotential med sin närhet till
Stockholm, Arlanda och Uppsala samt
tillgång till skog och hav som är avgörande trivselfaktorer för de människor
som väljer att verka och bo i Norrtälje.
Fortsättning på nästa sida

Ny säljare

Sidan 2

Så syns du

Sidan 3

Svantes hörna

I det här nyhetsbrevet har vi
äran att presentera en av våra
äldre kunder CentrumFastigheter. De har funnits med oss
i över tio och det är vi både
glada och stolta över.
Monika och Nils hos oss, och
som de flesta av våra kunder
haft kontakt med, har arbetat
hos oss i sjutton respektive tio

Vintertips
Sidan 3

Om nya reg-skyltar

Sidan 4

år. Nu får de hjälp av Victor (som
också presenteras i detta nummer) och vi hoppas Victor och våra
kunder kommer att trivas ihop och
blir riktigt långvariga.
Nu har vintermörkret lägrat sig och
det börjar snart lacka mot jul och
jag hoppas tomten lackar fint på era
julklappar.
Ha en härlig tid framöver!
www.pservice.se
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P-vakts vardag

Sidan 4				
Svante Intveld,
VD, P-service

Högt
och lågt
Fortsättning från
första sidan

Magnus Fagerström är VD för CentrumFastigheter
och har så varit de senaste 10 åren. Centrum
Fastigheter i Norrtälje AB är moderbolaget i en
koncern som idag förvaltar cirka 100 000 m2.
CentrumFastigheter har ingen stor organisation
utan består av sju personer i centralt belägna
lokaler.
Magnus kommer ursprungligen från Jönköping
men tycker att Norrtälje har “allt”; närhet till Stockholm, Arlanda, havet, skärgården och Roslagen.
Dessutom har han, hustrun och deras två barn
sommarhus på Edsgarn utanför Vätö, som förgyller deras somrar.

Vid frågan om hans favoritsemestermål, utom huset
på Edsgarn, svarar han Sydafrika direkt och berättar
att han varit där tre gånger och kan tänka sig ytterligare ett eller fler besök.
Magnus tycker också det är intressant att se andra
delar av världen och det gör han genom att springa
maraton. Hittills har han sprungit maraton i Boston,
Chicago, Berlin, New York och Paris.
-Att springa är frihet för tankar och kropp, tycker
Magnus och ser längtansfullt ut genom fönstret den
gråmulna novemberdagen då vi besöker honom.

Ny stjärna
på kontoret

Något att reflektera över?
Reflexer hör inte bara hemma på mörka landsvägar.
I stadstrafik är det ännu viktigare att bära reflex,
trots neonskyltar och gatlyktor. De flesta olyckor
med gående sker i tättbebyggda områden med
gatubelysning.

Victor Lindborg finns
sedan september
med oss på P-service
där han ska sköta om
både befintliga och
presumtiva kunder.

Om du har mörka kläder upptäcker en bil med
halvljus dig på 20-30 meters avstånd och om du har
ljusa kläder syns du från 60 meter. Om du bär reflex
ser bilen dig redan på 125 meters avstånd.
Observera att du syns ännu sämre på vintern och
vid vått väglag. Dessutom blir bilens bromssträcka
längre, ofta 2-4 gånger längre än vid normalt väglag.

Victor beskriver sig själv som positiv, ordningssam och lite morgontrött. Han är utbildad målare
och har arbetat i 10 år i en större färghandel,
bland annat som logistikchef. Han är sprillans
nygift, sedan i somras och bor i ett fint radhus
alldeles vid skogens rand. I den skogen finns det
massor av svamp, men var; det talar han inte
om.

När man rör sig i trafiken är det viktigt att man syns
från alla håll. Reflexer syns bäst om de är i rörelse.
Därför är det bra att ha en reflex hängande i ett
snöre och att placera reflexer runt armar och ben.
Källa: ntf.se
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Vintertips
Nu dröjer det inte länge
förrän den rejäla vintern är här
med snöglopp och halka. Att låtsas
ha ägg under pedalen och hålla avstånd till framförvarande fordon är inte
så dumt då. Vid trafikljus är det ofta extra
halt på grund av flera stopp och starter.
Mycket att tänka på och glöm inte att ha
parkeringskvittot väl synligt så du inte behöver trassla med en p-bot. Lycka till i vintertrafiken!
P.S Du kan byta tillbaks till sommardäck
den första april.

Vinnare av
förra krysset

blev
Linda Brantlid,
Secore
Fastigheter.

Miljöpåverkan framåt?
Att minska transporternas negativa klimatpåverkan är en av
de största utmaningar vårt samhälle står inför. Sverige siktar
på att 2030 ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila
bränslen enligt de transportpolitiska målen.
För att möta dessa utmaningar samverkar och driver
Trafikverket forskning och innovationsutveckling tillsammans med aktörer inom akademier och näringsliv.
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Returadress: P-Service, Box 132, 151 22 Södertälje

Nytt format för
registreringsnummer
Regeringen beslutade den 16/2 att
Sverige ska införa ytterligare ett format
för registreringsnummer.
Bakgrunden är att det nuvarande formatet med tre bokstäver och tre siffror börjar
närma sig sitt tak och därför måste åtgärder
vidtas för att utöka antalet tillgängliga
kombinationer. Det nuvarande formatet för
registreringsnummer har en begränsning på
cirka 12 miljoner kombinationer. Idag finns
det cirka 11 miljoner fordon registrerade i
vägtrafikregistret, vilket betyder att det bara
finns cirka 1 miljon kombinationer kvar.
Enligt vår prognos kommer dagens kombination av registreringsnummer ha nått en
kritisk nivå mot slutet av år 2018. Lösningen
blir därför att också tillämpa ett format på
registreringsnumret där sista siffran byts ut
mot en bokstav.
Det är en lösning som ökar antalet möjliga
kombinationer till cirka 39 miljoner. Det innebär i praktiken att det kommer att finnas
två olika format för registreringsnummer.
Det nya formatet planeras att tas i bruk under 2019. På bilderna nedan ser du hur de
båda formaten kommer att se ut.
Källa: Transportstyrelsen.se

Kör ungefär 30 mil varje
arbetsdag!
Parkeringsvakten Mimmi har ett
stort område att bevaka; Södermalm, Nacka, Tyresö, Värmdö
och Länna samt alla orter däremellan. Då är det lätt att komma
upp i 30 mil per dag.

Mimmi trivs med sitt yrke enär
det är fritt (hon väljer själv i vilken
ordning hon besöker sina områden) och hon har stort eget
ansvar. De flesta felparkerarna
är vänliga och de som är irriterade försöker hon tala till rätta vilket fungerar mestadels.
Mimmi är uppväxt i Södertälje men har bott på många
olika ställen. Hon flyttade med en f.d pojkvän till Nya
Zeeland. Då den relationen tog slut efter ett tag flyttade
hon tillbaks till Sverige och började arbeta på P-service.
Ett halvår senare blev reslusten för stark och hon reste
till Japan, Kina och Australien.
Australien har en av världens hårdaste gränskontroller
men för Mimmi var det inga problem att komma in med
sitt ettåriga working/holiday-visum. Hon stannade året ut
och arbetade ena halvåret på Samsung och det andra
på ett callcenter i Sydney.
Sedan snart två år är hon åter parkeringsvakt på Pservice och bor i Södertälje. Mimmis fritidsintressen är
träning och matlagning (gärna asiatiskt). Närmaste
planerna är att flytta till Hölö med pojkvännen och vi
önskar henne lycka till!

REBUSLÖSNINGEN: Att parkera är att markera

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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