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Svantes hörna
Vi växer så det knakar nu. Vi som 
bara hade kunder i Södertälje och 
Stockholm initialt. Nu har vi uppdrag 
i hela Mälardalen och nytt kontor 
i Norrköping för våra nya kunder i 
Norrköing, Linköping och 
Katrineholm.

Vi växer och det är viktigt för oss att 
fortsatt vara det personliga företaget 
med stora resurser och, framförallt, 
närhet och enkel kommunikation 

med våra kunder. För då trivs 
både kunderna och vi.

Jag önskar, liksom de flesta, att
den pandemi vi just nu genom-
går och som vänt upp och ner 
på hela vårt samhälle, ja hela 
världen, snart skall vara över och 
vi kan återgå till en vardag vi inte 
visste att vi tycker så mycket om.

Sköt om er allihopa!
Svante Intveld, VD
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Castellum är ett av de största börsnoterade 
fastighetsbolagen i Sverige. Castellums 
organisation har lokal närvaro i ett 20-tal 
städer vilket ger närhet till kunder, kun-
skap om lokala förhållanden och korta 
beslutsvägar.

Varje dag går cirka 250 000 människor i Sverige, 
Danmark och Finland till jobbet i deras fastighet-
er. Förutom Köpenhamn och Helsingfors är de 

aktiva i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, 
Helsingborg, Jönköping, Lund, Växjö, Norr-
köping, Örebro, Mölndal, Västerås, Kungsbacka 
och Linköping.
Och så utvecklar de Säve flygplats på Hisingen. 
Flygplatsen var den åttonde största i Sverige in-
nan in- och utrikesflyget lades ner där år 2015. 
Numer finns samhällsflyget med helikopterverk-
samhet för polis, ambulans och sjöräddning...                                                 
                                         Fortsättning på nästa sida
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I sommar blir det bröllop 
för Linda Forsberg och 
hennes Eric ivrigt på-
hejade av deras knappt 
2-årige son Frans, även 
kallad Fransen.

Fortsättning från föregående sida

                              
Castellum förCastellum för
framtidaframtida
fastigheterfastigheter

I dagarna presenterades en ny jämställdhetsun-
dersökning av European Women on Boards där 
de största europeiska bolagen jämförs. Castellum 
rankas som det mest jämställda av 600 börsnoter-
ade bolag.

"Vi har jobbat målmedvetet med jämställdhet i hela 
organisationen och är glada och stolta över resultat-
en. Nu jobbar vi vidare för att alla yrkeskategorier 
i organisationen ska ha en jämn könsfördelning. Vi 
vet att jämställdhet ger bättre resultat och vi blir 
dessutom mer attraktiva som arbetsgivare", säger 
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum 
AB.

I Slakthusområdet, som räknas som utvidgning av Stockholms innerstad, planeras tunnelbanans gröna linje att dras om och få en ny 
station inne i Slakthusområdet. 
Castellums byggnader hamnar exakt 
vid den nya centrala stationen - precis 
där företag också vill vara.

                                        ...som är en viktig del av regionens                        
                                   samhällsfunktion. Här finns också flygut-
                            bildningar, privatflyg och företagsflyg. Inom en 
                     10-årsperiod planerar Castellum att utveckla om-
                  rådet etappvis och totalt bygga ca 800 000 kvm
             moderna logistik- och verksamhetslokaler. Parallellt        
       med den långsiktiga utvecklingen av området planerar de  
     att skapa ett kluster för innovation och utveckling av fram-
tidens hållbara transporter och mobilitet, en testbädd för fordons-
industrin där man kan testa och utveckla autonoma fordon. 
 
Linda Forsberg
är relativt nytillträdd kommersiell förvaltare hos Castellum. 
Hon kommer närmast från Akelius där hon sedan 2011 var 
Asset Manager. Linda övergick därmed från bostadsfastigheter 
till kommersiella fastigheter.
Hon förvaltar Castellums lokaler och byggnader i Slakthusom-
rådet, Johanneshov, Marievik och Hornsberg. För parkeringen i 
områdena har hon engagerat P-service, som hon haft samarbete 
med sedan tiden på Akelius.
-Med P-service är det tryggt och jag vet vad vi får, säger Linda.
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UthyrningUthyrning

Uthyrning av parkeringsytor som administreras av 
P-service ökar i takt med att fastighetsägare och 
bostadsrättsföreningar får upp ögonen för tjänsten. 

Kontrollbesiktning

Ställ av - ställ på
Om du ställer av ditt fordon slipper du
betala fordonsskatt och trafikförsäkring. 

För att du ska kunna köra ett fordon måste 
det vara påställt. Det innebär att du som 
ägare måste ha en trafikförsäkring och 
betala fordonsskatt för fordonet.

Du kan dock inte anmäla påställning och 
avställning under samma dag.

                                                                   Källa: Transportstyrelsen.se

Om du inte besiktar fordonet i tid, 
får du automatiskt körförbud 
(så kallat inträtt körförbud). 
Fordonet får då bara köras kor-
tast lämpliga väg till en verkstad 
för reparation och till besiktnings-
företag för kontrollbesiktning, 
under förutsättning att fordonet är 
påställt. Om fordonet är avställt 
får du bara köra kortast lämpliga 
väg till ett besiktningsföretag. 

Transportstyrelsen skickar inte 
ut besiktningsprotokoll. Vill du ha 
en kopia på ett protokoll, ska du 
vända dig till det företag som har 
genomfört besiktningen. 
Svenskregistrerade fordon måste 
kontrollbesiktas i Sverige. Fordon 
som finns utomlands under större 
delen av året (längre än 6 månad-
er) ska registreras i det land där 
de befinner sig. 

P-service finns i 
hela Mälardalen!

Plus Katrineholm, 
Norrköping och

Linköping

- Ett sätt att minska företags inter-
na kost nader är att låta P-service 
ta hand om uthyrningen, säger 
Monika Frisk på marknadsavdel-
ningen, och fortsätter: Vi håller 
ordning på parkeringsplatserna, 
utfärdar kontrollavgifter, ser till att 
skrotbilar kommer bort, linjemålar, 
administrerar uthyrning 

av parkeringsplatser och tillhanda-
håller parkeringsvärdar. 
Dessutom aviserar och påminner vi 
era parkörer samt redovisar konti-
nuerligt influtna medel. Påminnelse 
och inkasso ingår.
- Så kontakta gärna mig eller någon 
av våra säljare för förslag,avslutar 
Monika.
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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.

www.profina.se
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Returadress: P-Service, Box 132, 151 22 Södertälje

Säkra tunnlar

Ola har en gemytlig och lugn framtoning. Med så många års 
yrkeserfarenhet i ryggen är han trygg i sitt möte med parkörer.
Han trivs mycket bra med den frihet som jobbet innebär och 
kan inte tänka sig att arbeta på kontor eller inom industrin.
Ola kommer ursprungligen från Västervik och har kvar en ton 
av sitt småländska idiom vilket bidrar till hans coolhet.

Trafikanter måste kunna färdas säkert på alla delar av 
vägnätet. En olycka i en tunnel riskerar att ge stora kon-
sekvenser. En anledning är att tunneln omsluts av en kon-
struktion. Det gör att luftflödet begränsas vid en brand och 
att speciella åtgärder krävs för att säkerställa att alla 
kan utrymma om en olycka inträffar. 

Transportstyrelsen är Sveriges tunnelmyndighet sedan den 
1 januari 2009. Som tunnelmyndighet godkänner de och 
utövar tillsyn över tunnlar som är längre än 500 meter. De 
godkänner även säkerhetssamordnare, en roll som krävs 
för alla tunnlar som omfattas av lagen.
Varje tunnel som är längre än 500 meter och som projek-
teras, byggs eller är i drift har en tunnelhållare, till exempel 
Trafikverket eller Stockholms stad. 

Ola - den coola
Ola Malmgren är en av P-service trotjänare. I snart 20 år 
har han arbetat hos oss som parkeringsvakt.

Det är de som ansvarar för en tunnels dagliga drift 
och underhåll. För varje tunnel utser tunnelhållaren en 
säkerhetssamordnare, en person som ska samordna 
förebyggande åtgärder och säkerhetsåtgärder för trafi-
kanter och driftspersonal.
                                                                                                             Källa: Transportstyrelsen.se


