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Häringe slott byggdes i mitten av 1600-talet och
parkeringsplatserna runtomkring är bland de äldsta
vi sköter om.
Trettio minuters bilväg söder om Sockholm ligger detta
anrika slott på en halvö som omnämns i historieböckerna
redan år 1278 på Magnus Ladulås tid. Gustav Vasa ärvde
halvön efter sin farmor och många kungar och finansfamiljer
har därefter ägt slottet.
När Torsten Kreuger renoverade och moderniserade slottet
1930 så passade han på att bygga en rutschbana från andra
våningen till en stor utomhuspool som han samtidigt anlade.
Poolen finns kvar med rutschbanan är borta.
Fortsättning på nästa sida

Svantes hörna

Våren är här och det är dags för
lite nya vårkläder, så P-service
väljer att förnya sin logotype och
med det också nyhetsbrev och
(så småningom) hemsida.
Annars förblir vi vid det gamla som
det personliga företaget med de
stora resurserna. Det trivs vi med
bäst och hoppas att våra kunder
också trivs.

Äntligen börjar vi ana att livet så
sakteliga kan återgå till det gamla
vanliga. Hur pass vanligt det blir,
kommer att visa sig så småningom.
Vår och en hägrande sommar är
på vår sida dock och jag hoppas
vi kan utnyttja de fina årstiderna
till rekreation och nya goda
minnen.
Ha det bäst!

www.pservice.se
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...Fortsättning från föregående sida

Häringe slott köptes 2017 av byggmästare Vesco Mijac som har en
miljömedveten inställning till det mesta och har därför bland annat installerat bergvärme och plockat bort engångsartiklar på rummen.
Maten som serveras är lokalproducerad med säsongens råvaror.
Parkering
Rikard Lindqvist anställdes 2019 som anläggningschef med huvudansvar för besöksnäringen, events, planering och skötsel av slottet.
Parkering i ett så kulturhistoriskt intressant område måste skötas utan
att störa gäster, parkörer eller natur. Därför anlitades P-service för att se
till att allt är snyggt och prydligt.
-P-service är lätta att samarbeta med eftersom vi har en rak och bra
kommunikation. Om någon/något, mot förmodan, skulle slira så löses
det snabbt eftersom företaget är mycket lösnigsbenägna, säger Rikard.
Är man gäst på slottet är parkeringen naturligtvis kostnadsfri men många
besökare kommer enbart för att vandra i omgivningarna på denna
vackra halvö ut i havet.
Hundvänligt
Sedan 1930-talet, då
det djurvänliga paret
Wenner-Gren residerade på Häringe
slott, är det tradition
för många hundägare
att besöka det vackra
naturreservatet där
slottet är beläget.
Till våren planerar
man tipspromenader
och att anlägga en
agilitybana.
På slottet kan både
människa och hund
checka in för en
trevlig vistelse.
Här finns också
speciella hundrum
med plädar, snacks
och hundmeny.
Välkomna allihop!
www.pservice.se
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Flexparkering
Nu är vi i full gång med den optimala
tjänsten - Flexparkering.
Flexparkering är en miljömässig lösning, som maximerar intäkterna och minskar administrationen.
I våra undersökningar har det visat sig att fler fastighetsägares parkeringsytor bara utnyttjats till ca 60%.
Med vår nya tjänst, hjälper vi fastighetsägare att optimera sina parkeringsytor. Vi hyr ut er parkeringsplats,
ökar nyttjandegraden på er parkering, erbjuder enkla
betalsätt för parkören och en miljömässig lösning.

Kontakta vår försäljningsavdelning för mer info.
Telefonnummer 08- 555 875 21 eller forsaljning@pservice.se.

Utbildning och kunskap
Svepark är branschorganisation för P-service. Vi ställde några
frågor till VD Lena Karlsson om medlemsskapet.
Hur arbetar Svepark?
- Genom kommunikation med myndigheter som påverkar biltrafik
och samhällsbyggnad verkar vi för att informera våra medlemmar
om frågor rörande lagstiftning samt juridiska, tekniska och ekonomiska följder av dessa.
Vilket är mervärdet för medlemmarna?
- Utbildning via seminarier och workshops. Fri plats på den årliga
konferensen. Plus övrigt nätverkande samt råd och stödinsatser vid
kontakt för frågor och annat.

Att nå klimatmålen
Stockholm Parkering har 2100 installerade laddplatser för elbilar. Under de
närmaste tre åren ska dessa utökas
med ytterligare 2700, just för att nå
klimatmålen.

2020 i siffror
Sveriges befolkning ökade
med 0,5%. Det är den lägsta
ökningen på 15 år.

Hur många privata parkeringsbolag är med?
- I dagsläget är det ett 10-tal privata. Majoriteten av våra medlemmar är kommuner som äger stora parkeringsytor.

Befolkningen ökade men
storstäderna minskade antalet
invånare.

Ska parkeringsbolag vara auktoriserade?

Under året fanns det 1,6 miljoner 70+

- Alla företag som på något sätt kan straffa medborgarna bör
ha adekvat utbildning. I dagsläget är det lite för enkelt att
starta ett parkeringsbolag vilket kan leda till irritation och onödiga konflikter. Genom kunskap skapar man respekt.

Volvo vann

Volvo Lastvagnar har länge arbetat och
experimenterat med eldrivna lastbilar i
stadsmiljöer. Nu startar lastbilstillverkaren ett projekt med fokus på längre
transporter med tunga lastbilar.
Först ut är en batterielektrisk Volvo FH
med totalvikt på upp till 60 ton. Lastbilen kommer gå i DHL:s regi mellan
Göteborg och Jönköping, en sträcka
på ungefär 15 mil. Laddningen kommer ske på ”ändstationerna” hos DHL
i Jönköping och Volvo Truck Center i
Göteborg.
Källa: Allt om elbil
www.pservice.se
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B
Returadress: P-Service, Box 132, 151 22 Södertälje

Nytt kontor

Vi satsar på hela Mälardalen och
har därför öppnat kontor också i
Eskilstuna.
Nu finns vi alltså i Stockholms
län,
Uppsala,
Östergötland
och
Mälardalen.

Vinnare av korsordet i förra
numret blev:

lLena Landman
Hestia Fastighetsförvaltning
lTorgny Friström
Frikt HB
lGabrielle Westerlund
Telge Fastigheter
lLennart Mårtensson, SKC

Bekymmersfri
parkering!

Tomtmark

I Sverige finns två typer av
mark. Gatumark och tomtmark. Vi har två olika lagar
som styr parkering. Gatumark
styrs av offentligrättslig lag
och tomtmark av civilrättslig
lag. På gatumark utfärdar
parkeringsvakterna en parkeringsanmärkning vid felparkerat fordon. Om felparkering
sker på tomtmark utfärdas
en kontrollavgift. En viktig
skillnad mellan parkering på
gatumark och parkering på
tomtmark är hur processen för
bestridande av en parkeringsanmärkning eller en överklagan av en kontrollavgift går
till. Nedan reder vi ut skillnaderna.
Gatumark är mark som ägs
av en kommun. Den marken
består främst av gator, trottoarer och till dessa närliggande ytor samt parker.
Parkering på gatumark styrs
av den offentligrättsliga lagen
som heter Lag (1976:206)
om felparkeringsavgift. Om
ett fordon är felparkerat
utfärdar parkeringsvakten
en parkeringsanmärkning.
Parkeringsvakter förordnas
av kommunen. Det är varje
enskild kommun som beslutar
om beloppet på felparkeringsavgiften.
Tomtmark ägs främst av företag, kommunala och statliga
bolag samt privatpersoner.

Tomtmark är all mark som inte är
gatumark och räknas som privat.
Det är den civilrättsliga lagen Lag
(1984:318) om kontrollavgift vid
olovlig parkering (LKOP) som
styr parkeringsövervakning på
tomtmark. För att få utfärda kontrollavgift krävs tydlig skyltning
med vägmärken. Parkeringsvakten utfärdar en kontrollavgift på
felparkerat fordon. För att utöva
parkeringsövervakning på tomtmark säger lagen att parkeringsvakten har ”lämplig utbildning”.
Avgiften som tas ut vid felparkering på tomtmark får aldrig överstiga kommunens felparkeringsavgift.
Källa: Svepark.se

Parkeringsservice Svenska AB
Box 132, 151 22 Södertälje,Tel: 0771-77 11 00
www.pservice.se
info@pservice.se, www.pservice.se

Förutom huvudkontor i Södertälje har vi egna kontor i Eskilstuna, Kista, Norrköping och Norrtälje

