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Parkeringslösningar i
Fjärde Storstadsregionen
Förvärva,
Förädla och
Förvalta är
Heimstadens
affärside
vilket ger oss
många fina
bostäder.

Heimstaden har bostäder och lokaler
från Umeå till Lund vilket inkluderar
Norrköping och Linköping som vi presenterar i detta nyhetsbrev.
Norrköping och Linköping med näraliggande områden är den Fjärde Storstadsregionen där det finns utbildning
och forskning (Linköpings universitet),
flygplats, företagande och nära till

Mer om Heimstaden
Sidan 2

Varför behövs vi?

Lös rebuskrysset

Sidan 3

Svantes hörna
Hösten är här med krispigt och
klart ljus men ändå inte riktigt som
vanligt. Under pandemin har bilen
blivit en säkerhetsventil för att slippa
trängas på bussar och tåg.
Vi fortsätter att hålla avstånd och
håller tummarna att vi snart kan
återgå till det som en gång var normalt. Men vad är normalt?
Utveckling och anpassning är nor-

natur med hav och sjö. 15 mil dubbelspårig järnväg, kommer inom några år
att knyta ihop området med Stockholm.
- P-Service har slagit upp portarna
med nytt kontor i Norrköping och
tänker satsa långsiktigt på att finnas i
Östergötland och vidareutveckla vår
närvaro i Mälardalen, säger Svante
Intveld P-service VD.

Sidan 3

Att vara p-vakt
Sidan 4

malt. Vi kanske får se en annan sorts
samhälle växa fram. Spännande!
Vi växer i alla fall och kommer på
nya lösningar som uppskattas av
våra kunder. Uthyrning av parkeringsplatser är exempelvis en
tjänst som många fastighetsägare
gillar eftersom vi ombesörjer avisering
och påminnelse, sköter om parkeringsytorna och redovisar kontinuerligt
influtna medel. Bra lösning, tycker vi.
Ha det så bra!
www.pservice.se
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Lite om Flex

Sidan 4

Svante Intveld,
VD, P-service

Heimstaden
Hem i staden
Fortsättning från föregående sida

		
		

Heimstaden har gått från att
vara en ganska liten aktör på den
svenska bostadsmarknaden till att bli
en av Europas största aktörer på drygt
tio år. Förutom närvaron i Sverige finns de
numer i Danmark, Norge, Nederländerna,
Tyskland och Tjeckien.
Heimstaden grundades 1998 och förvärvades av
Fredensborg AS under 2005.
Inre hamnen i Norrköping ska bli en attraktiv och hållbar stadsmiljö där
man mixar bostadsrätter och hyresrätter i spännande arkitektur med
mycket grönska i form av takterrasser och “pocket parks”.
Ovanstående byggnad med överraskande linjer och vinklar är ritad av
ÅWL arkitekter i Norrköping.
Heimstaden planerar bygga ca 150 bostäder. Hela Inre hamnen planeras vara fullt utbyggd till år 2028 med cirka 2 000 nya bostäder.

Christoffer Gerking är fastighetsförvaltare för Heimstadens
1500 hyreslägenheter och 700 parkeringsplatser och garage i Linköping. I centrala Linköping finns 2 stora garage och
i radhusområdena finns garagelängor.
Nybyggnationen i Vallastaden har just startat och där ska
inga likadana hus ligga bredvid varann. Det blir olika fasader och höjder i bland annat plåt, trä och glasbetong.

Mikael Grönkvist är fastighetsförvaltare för 2800 hyres- Norrköping, Linköping och Mälardalen med bland anlägenheter och 2400 p-platser och garage som ägs av
nat Eskilstuna och Västerås är fokuserade på framtiden
Heimstaden i Norrköping.
vilket passar P-Service perfekt, tycker Svante Intveld.
Att nyttja centrala ytor till parkeringsplats under planeringsI Linköping har P-service lanserat en helt ny tjänst som
och projekteringstiden av nya bostäder gör bilister glada
kallas “Flex-parkering” och som man läsa mer om på
och Heimstaden hyr ut dem till just bilägare.
Den nyligen renoverade, centralt belägna Yllefabriken, är
sista sidan.
Heimstaden delägare i.
www.pservice.se
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P-service finns i
Stockholms län,
Östergötland
och Mälardalen!

Är elsparkcykeln en cykel?

Därför
behövs parkeringsövervakning

Om elsparkcykeln går snabbare än 20 km/h eller har
starkare motor än 250 watt klassas den inte som cykel.
Är elsparkcykeln snabbare eller starkare
än en cykel men inte uppfyller kraven
som ställs på en moped kan den inte
klassas som vare sig cykel eller moped.
Då får fordonet inte köras på allmän
väg utan endast inom ett inhägnat
område.
l

Elsparkcykeln ska ha
bromsar och en ringklocka.

l

Elsparkcykeln ska ha framoch bak-lyse samt vara
utrustad med reflexer vid
mörkerkörning.

l

Om den som kör är
yngre än 15 år
krävs hjälm.

Bland annat näthandelns utveckling innebär fler leveranser som kräver transport till
våra bostadsområden. Det innebär att bilar
som ska leverera varor och produkter parkerar på
vanligtvis bilfria gårdar och trottoarer som därmed
fylls av halvstora lastbilar.
Utbudet av parkeringsplatser måste kombineras med
noggrann och tydlig parkeringsövervakning för att se till
att regler och villkor följs. Då kan parkering skapa förutsättningar för en ordnad och trygg stad.
Om parkeringsövervakning inte fanns skulle felparkerade
bilar hindra framkomligheten, utryckningsfordon riskera
att bli blockerade, bilar bli inparkerade samt övergivna
och hyrda parkeringsplatser sannolikt bli ockuperade.

Källa: Transportstyrelsen.se

Källa: Svepark.se

Rebuskryss
Lös och skicka in det till oss
senast 30 november så har du
chans att vinna ett av fyra
presentkort på Ica.
Orden från bilderna är i rebusform. Till hjälp kan vi säga att
gemensamt tema är bil.
Lycka till!
.

Jag som löst krysset är:
Namn--------------------------------------------------------------------------Företag-------------------------------Adress-------------------------------------------------------------------------www.pservice.se
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B
Returadress: P-Service, Box 132, 151 22 Södertälje

David tycker om att köra bil och tur är väl det eftersom han
som parkeringsvakt har flera städer att bevaka; Norrköping,
Linköping och Katrineholm.
David har stort motorintresse
så att åka bil hela dagarna
tycker han om. Han är ägare till
en 17 år gammal Nissan Micra
som han brukar meka med
och som han bland annat bytt
billjud på.
Han, sambon och deras fyra
katter bor i centralta Norrköping. På katters vis händer
det en massa konstiga saker
hemma. När han kommer hem
kan exempelvis alla köksluckor
vara öppna. Hur det gått till vet
bara katterna.
Sovmorgon kan vara knepigt
att få. Då håller katterna på

att svälta ihjäl och har j-ä-t-t-etråkigt. Att de fyra katterna
kratsar på sovrumsdörren och
jamar högt brukar hjälpa, dem.
En stor fördel med att arbeta
som p-vakt, tycker David, är
friheten och att slippa sitta på
ett kontor hela dagarna. Han är
sin egen boss och vet vilka områden som skall besökas under
dagen. Hur han lägger upp sin
rutt är upp till honom själv.
När han är ledig umgås han
mycket med kompisar och
mekar på Micran.

Ny tjänst - Flexparkering

Dags att
byta svålar

Vi behöver parkera bilen på olika tider och platser
beroende på om vi arbetar eller är lediga, bortresta eller skiftarbetar.

Risken för snö, is och
halka ökar dramatiskt
den här årstiden och
senast 1 december
ska vinterdäcken på.
Eller “svålarna” som
slangspråkande stockholmare uttrycker sig.

Nu lanserar vi en ny tjänst som blivit mycket populär.
Vid tester gjorda i norra Stockholm visade det sig att
parkeringsplatserna nyttjades upp till 60% mer då
många kunde stå på olika parkeringsrutor och olika
parkeringsplatser efter att ha köpt ett 30-dagarskort.
Antingen via sms eller i automat.
Klart miljövänligt att nyttja redan asfalterade ytor i stället för att bygga fler parkeringsplatser som står outnyttjade olika tider på dygnet.Ett sätt att få lägre kostnad
för parkering med andra ord.

Dubbdäck är tillåtna
från 1 oktober 2020
till 15 april 2021.

Ring oss så berättar vi mer!

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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P-service finns i Stockholms län, Östergötland och Mälardalen

David - en ny stjärna hos oss

