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Svantes hörna
Sedan i augusti har vi hand om 
Victoriahems parkeringar från 
Uppsala till Tranås. Det är ett 
stort och roligt uppdrag som vi 
är glada över. 
Vi började som ett litet företag 
och är forfarande det lilla 
företaget med de stora resurs-
erna. Det fortsätter vi med. Det 
är ju trots allt bara en person 
i taget vi kommunicerar med, 
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Bostadsföretagen Hembla och Victoria 
Park är sedan tidigare nya associerade 
medlemmar av Sveriges Allmännytta.
Januari 2022 går Hembla och Victoria 
Park ihop och blir då Victoriahem. 
Därmed blir Victoriahem Sveriges största privata 
hyresvärd med 38.000 bostäder i 29 kommuner. 
Förutom att de bygger nytt så är de starkt engag-
erade i miljonprogrammens framtid och utveckling. 
Dessa områden rustas upp tekniskt och de ser 
till att sänka  koldioxidanvändandet genom att ge 
hyresgästerna jämn och behaglig innetemperatur 
året om. Det spar, överraskande nog, massor av 
CO2 och boende och jord är nöjda.
                                                         Fortsättning på nästa sida

Svante Intveld, 
VD, P-service

vare sig personen representerar ett 
stort eller mindre företag.
Kunder, stora som små, 
alla är välkomna. 
I takt med att vi växer 
ökar vi naturligtvis 
våra resurser. 
Det kommer alla till del. 
Stor som liten.Vi tycker 
om att växa och hitta nya
vägar. Alla behövs.
Ta hand om dig och ha en 
skön höst och Kul Jul sedan!   

 Växande och ansvarVäxande och ansvar
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I Örebro har 
man i samarbete 
med IFK Örebro 
en sommar-
idrottsskola och i
Nyköping samar-
betar man med 
Kvinnornas 
Utvecklingsgrupp 
för integration 
och självständig-
het plus fotbolls-
skolor, läxhjälp 
och simskolor 
med mera.

Växande och ansvarVäxande och ansvar
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- Det är några exempel på vad vi menar 
med att vi är inte bara hus - utan männi-
skor, samhälle och miljö,säger Mattias 
Olander.
Vid frågan om vad Mattias gör på sin fri-
tid kom svaret snabbt, och med glimten 
i ögat, att som småbarnsförälder till ett 
par döttrar finns det inte så mycket 
egentid över. 
   

...Fortsättning från föregående sida
Inköpschef Mattias Olander på Victo-
ria Park berättar hur man uppgraderar 
också den sociala delen i miljonpro-
grammen genom att sponsra lokala 
aktiviteter och anställa personal som är 
boende i området som miljövärdar.

Lagen om Allmännyttan
Allbolagen trädde i kraft 2011. 
Enligt lagen ska bolagen i allmän-
nyttigt syfte förvalta fastigheter i 
vilka bostadslägenheter upplåts 
med hyresrätt, främja bostads-
försörjningen i ägarkommunen 
och erbjuda hyresgästerna 
möjlighet till boendeinflytande 
och inflytande i bolaget. I det 
allmännyttiga syftet ingår ett 
samhällsansvar. Verksamheten 
ska samtidigt bedrivas enligt af-
färsmässiga principer.

Parkster AB grundades i Lund 2010 
för att förenkla parkeringsupplevelsen. 
Det hela började med att vår VD och 
grundare Henrik Hallgren fick 3 parker-
ingsböter under en kort period och 
bestämde sig för att hitta en lösning, 
berättar Henrik Mellgren Key Account 
Manager på Parkster. 

Bolaget skapade en parkeringslösning 
som gör det möjligt för alla att enkelt, 
snabbt och lättillgängligt betala sin 
parkering överallt. Utan abonnemang 
eller extra avgifter. De plattformar Park-
ster erbjuder för betalning av parkering-
savgifter är App, SMS, Talsvar och Webb.

Ett mervärde för parkeringsägare 
är Parksters digitala tillstånd för 
besökare, boende, personal och 
entreprenörer. Du kanske vill ge 
dina besökare eller entreprenörer 
tidsbestämda tillstånd men din 
personal månadsparkering. Som 
parkeringsägare kan du enkelt 
begränsa antalet tillåtna biljetter 

och tar biljetterna slut finns 
det möjlighet att koppla på 
ett kösystem.
   Det finns mervärdes-
tjänster även för dig som 
användare. Med Parkster-
Plus får du en extra hjälpsam 
app som påminner om att 
avsluta biljetten när du kör 
från parkeringsplatsen. För 
var 20:e parkering planterar 
Parkster ett träd för Klimatet. 

   Ett annat populärt tillägg 
är vårt Företagskonto som 
förenklar redovisningen för 
ekonomiavdelningen genom 
att vi månadsvis samlar alla 
anställdas gjorda parkeringar 
på en faktura, avslutar 
Henrik Mellgren.

Källa: polisen.se
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2021 i siffror
Under första halvåret 2021 ökade Sveriges 
befolkning med 29 953 personer, vilket var 
5 152 personer fler 
än första halvåret 
2020.

Den 30 juni 2021 
uppgick Sveriges 
folkmängd till 10 409 248 personer.

Att hyra ut
Ett sätt att minska företagets/brfs interna 
kost nader är att låta P-service ta hand 
om uthyrningen.

Flexparkera
Flexparkering är en lösning, 
som maximerar intäkterna 
och minskar administra-
tionen.
Fler parkeringsytor utnyttjats 
bara till ca 60%.
Pservice hjälper er att optimera 
era parkeringsytor till en ekono-
misk och miljömässig lösning.
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Parksters app är en smart p-automat 
som du bär med dig i fickan eller väs-
kan. 
När du köper p-biljett via appen tillkom-
mer inga extra kostnader och du beta-
lar bara för den tid du står parkerad.
Om du inte har en smartphone eller vill 
ladda ned appen kan du istället köpa 
biljett via SMS. Biljetten är giltig först 
efter att du har mottagit svarskvitto via 
SMS. Zonkoden hittar du på Parksters 
skyltar. 
Parkeringsvakterna ser att du betalat i 
sin handenhet. Betalning sker månads-
vis i efterskott via pappersfaktura, 
e-postfaktura eller automatiskt via kop-
plat bank- eller kreditkort. Vid pappers-
faktura tillkommer 29 SEK i fakturavgift 
medan de andra betalmetoderna är 
kostnadsfria. 
Besök gärna www.parkster.com för mer 
information.

Den som är registrerad ägare till fordonet i väg-
trafikregistret eller motsvarande utländskt register 
får bestrida en parkeringsanmärkning. Om ägaren 
är en juridisk person är det den som är firmateck-
nare för företaget som ska bestrida. Om någon 
annan ska bestrida krävs fullmakt från ägaren eller 
firmatecknaren.
Om fordonet står på privat mark behövs dock inte 
fullmakt.
                                                       Foto: Oskar Strandh

Så fungerar parkeringsappen
Med Parkster kan du köpa din p-biljett via app, sms 
eller talsvar. Starta, förläng, korta ned och avsluta 
parkeringstiden på distans och betala endast för den 
tid du står parkerad. 

l Vi administrerar uthyrning av parke-
ringsplatser med  aviseringar och påmin-
nelser. 

l Vi håller ordning på parkeringsplat-
serna, ser till att skrotbilar kommer bort och 
linjemålar så platserna är tydliga.

l Vi aviserar och påminner era parkörer 
samt redovisar kontinuerligt influtna medel. 
Påminnelse och inkasso ingår.

Så här ser våra bilar ut i dag

Vem får bestrida en parkerings-
anmärkning på kommunal mark?
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Bekymmersfri 
parkering!

Parkeringsservice Svenska AB
     Box 132, 151 22 Södertälje,Tel: 0771-77 11 00

info@pservice.se, www.pservice.se

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

                                 
En av favoritsysselsättningarna 
på fritiden är utflykter och 
upptäcksresor med dottern. 
Han skyddsjagar vildsvin med 
hund periodvis, plus älg när det 
är dags för dem. 
Dessutom läser han massor, 
helst bra deckare.

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

IT med 
siktet 
inställt
framåt

Peter är född och uppväxt på 
Söder och söder om söder.  Där 
har han hållit sig kvar och bor nu 
med hustru Anki och dotter längs 
tunnelbanelinjen i Skarpnäck.

På 90-talet arbetade han som 
säkerhetschef och IT-tekniker på 
Falken Larmcentral där han bland 
annat medverkade i att utveckla 
ett datoriserat larmmottagnings-
system.

Förutom ettor och nollor har Peter 
arbetat mycket med ungdomar. 
Under 20 år arbetade han med 
barn och ungdomar på kollo och 
ungdomsgårdar.

På merit- och erfarenhetslistan  
har Peter även varit busschaufför, 
domare inom bilsport samt tjänst-
gjort inom IT och säkerhet på Falck 
Security, Itella och Profina.

Peter Glas, 57-årig, 202 cm lång IT-chef på P-service är en 
mångkunnig teknisk humanist som ansvarar för datadriften på 
alla våra kontor (Norrtälje, Kista, Södertälje, Eskilstuna och 
Norrköping).

Vi ordnar stolpar
P-Service erbjuder driftsäkra 
laddstationslösningar för alla 
laddbara bilar.  
 
P.S. Bostadsrättsföreningar, organi-
sationer och företag kan ansöka om 
installation av laddstation för elbilar 
så länge medel finns kvar hos 
Naturvårdsverket. D.S.

Fordon på väg eller i terräng

Motordrivet fordon
l Motorfordon
l Traktor
l Motorredskap
l Terrängmotorfordon.

Motorfordon
l Bil
l Motorcykel
l Moped
l Släpfordon
      (skylift, husvagn, båttrailer, kiosk)
 
Bil
l Personbil
l Lastbil
l Buss 
      (Fler än 8 sittplatser utöver föraren)


