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Svantes hörna
Vintern var ihärdig i år. Hop-
pas sommaren blir lika envis. 
Oavsett gradtal så blir dagarna 
längre, blommorna sticker 
upp och träden får sin vackra 
grönska. Och vi har sommaren 
framför oss!
Vi är stolta över att ha vissa 
Acticanlägningar som våra 
kunder. Vi vet ju alla hur viktig 
friskvård är för vårt välbe-
finnande.

terar ett stort eller.
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Actic gym har 120 anläggningar i Sverige, 
från Kiruna till Ystad. Där kan man hålla sin 
kropp i trim genom styrke- och konditions-
träning. Eller varför inte träna i grupp med 
spinning, yoga, core eller dans. 
I medlemskapet hos Actic ingår alltid fyra 
veckors gratis träningsstart tillsammans 
med en coach i Actic appen. Då får man ett 
träningsprogram och möjlighet att chatta 
med sin egen coach online. Ett härligt sätt 
att komma igång helt enkelt!
Vill man vara helt säker på att man maxar 
sin träning så kan en PT hjälpa till. 
                                                     Fortsättning på nästa sida

Det är spännande att utforska 
nya delar av vårt avlånga 
land. Många trevliga 
möten med nya kunder 
blir det och man lär sig
något nytt varje dag.
Något jag lärt mig är att 
vi har två öron och en mun,
så det är viktigare att lyssna
än att framhäva sig själv.

Ha en trevlig sommar
med många fina minnen!

Svante Intveld, 
VD, P-service

 

Actics grymma gymActics grymma gym



www.pservice.se

.

- 2-

En av dagens besökare på Actic i 
Norrköping är 86-årige stammisen 
Stig Isaksson som har tränat i de 
fina lokalerna i över 19 år! 
Imponerande.

I Norrköping finns Atic gym 
i ett anrikt hus mitt i centrala 
Norrköping. Där finns 2000 
kvm ljus träningsyta fördelat 
på 4 våningar i fräscha lokaler 
med mycket ljusinsläpp.
Här är Åsa Nordlund platschef 
sedan 7 år tillbaks. Tidigare 
var hon chef på leksaksbutiken 
Toys “R” Us.  Efter föräldraledigt 
några år och två döttrars födelse 
så återvände Åsa till arbets-
livet och då blev det Actic som 
platschef men också tränare och 
instruktör. 
Fritiden spenderas gärna i stal-
let i Finspång där hon har tre 
hästar;  en arab, en travare och 
en 76 cm hög liten häst. Den lilla 
rider hon inte på utan har som 
sällskap då hon löptränar i skog 
och mark.

Källa: polisen.se

I Södertälje är Actic gym 
kanske mest känt som 
Sydpoolen där det ligger 
vackert beläget vid 
Södertälje kanal.
Lotta Edin är receptions-
chef och har hand om den 
dagliga verksamheten.
Lotta började 1989 med att 
arbeta extra i kiosken. 
Efter skolan var hon au 
pair i USA ett år. Därefter 
blev det Sydpoolen och där 
har hon arbetat inom allt 
från friskvård och mat till 
konferenser. Hon har skött 
i princip allt på företaget 
utom den tekniska driften. 
   Simträning är en viktig
del på Actic eftersom 
Södertälje kommuns mål 
är att alla barn ska kunna 
simma. Actic har Stock-
holms största äventyrsbad 
med bland annat bubbel-
pool och rutschkanor för 
alla åldrar.  Dessutom finns 
stora ytor med styrke- och 
konditionsträning, grupp-
träning och simning. 
En välkänd symbol för alla 
är Pigge som är med på 
det mesta som arrangeras.
Även Lotta har iklätt 
sig Pigges kostym. 
Hon har ett kul
jobb och rik fritid 
med tre barn och 
stort hästintresse. 

Norrköping och SödertäljeNorrköping och Södertälje

...Fortsättning från föregående sida
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Vad kostar det?
Vad kostar det egentligen att 
ladda en elbil?
Att ladda ett tomt batteri kostar 
1,5 kr-2 kr per mil som laddas. 
Elen till en genomsnittlig elbil 
kostar cirka 2 500 kr per år. 
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Trafikförsäkring
Om fordonet är påställt, eller ska 
ställas på i samband med ägarbytet, 
ska den nya ägaren teckna en trafik-
försäkring. Försäkringen ska gälla från 
det ägarbytesdatum som anmäls. 
Säljarens försäkring avanmäls automa-
tiskt när ägarbytet registrerats i väg-
trafikregistret.

Fordonsskatt
Om ägarbytet sker i den månad som 
fordonsskatt ska betalas, övergår inte 
skyldigheten att betala till den nya 
ägaren. Det gäller även om ägarbytet 
sker innan skatten måste betalas. Den 
sista siffran i fordonets registrerings-
nummer bestämmer i vilken månad 
som fordonsskatten ska betalas.

Tidigare inbetalad fordonsskatt åter-
betalas inte när vi registrerar ett ägar-
byte för ett fordon som fortsätter att 
vara påställt (det vill säga att fordonet 
inte ställs av i samband med anmälan 
om ägarbytet). Fordonsskatten följer då 
med fordonet.

Vid ägarbyte

Källla: Transportstyrelsen

Om du lite enklare vill läsa vad som står härunder så kan du kika i marginalen på sista sidan

Antalet bostadslägenheter i Sverige uppgick 2021-12-31 till 5 096 007. 
Dessa fördelas på 2 115 329 lägenheter (42%) i småhus, 2 626 837 
lägenheter (52%) i flerbostadshus, 272 754 lägenheter (5%) i special-
bostäder samt 81 087 (2%) i övriga hus.
                                                                                                                                Källla: scb.se

Nästan 5,1 miljoner 
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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

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

Svante Intveld 
VD. 
Svante har funnits i 
företaget sedan 2008.
Utsågs till VD 2016.

Nu bryter vi ny mark i Sverige. Då vi vill fortsätta vara det lilla företaget med de 
stora resurserna bygger vi inte ut vårt huvudkontor utan startar nya kontor för att 
kunna fortsätta att verka lokalt. 

Vi är ett fullserviceföretag inom parkering som kan planera utnyttjande av parke-
ringsytor och hålla dem snygga. Vi har egen utrustning för linjemåleri och skyltar 
upp för att enkelt få den parkerande att se var och hur parkering går till.
I samarbete med kommunen ser vi också till att avlägsna obehöriga fordon. 

Att parkera ska vara enkelt. 

Ring oss gärna för ett förutsättningslöst möte.

Victor Lindborg
Regionchef Mitt
Victor har funnits i 
företaget sedan 2018.
Tel 070-726 43 40

Nils Adolfsson 
Regionchef Norr
Nils har funnits i 
företaget sedan 2010.
Tel 070-733 50 61

Vad krävs för att 
bli handledare?
Den som övningskör 
privat måste ha en 
godkänd handledare. 
De som ska övningsköra 
med personbil eller lätt 
lastbil (behörighet B) 
behöver även gå en 
introduktionsutbildning.
För att din ansökan ska 
bli godkänd finns det 
några krav du behöver 
uppfylla:
lDu har fyllt 24 år.
lDin elev har ett giltigt 
körkortstillstånd*.
lDu och din elev har 
gått en introduktions-
utbildning under de 
senaste fem åren, om 
övningskörningen gäller 
för personbil eller lätt 
lastbil.
lDu har ett giltigt kör-
kort från Sverige eller 
ett annat EES-land. Du 
ska ha haft behörighet 
för det fordon som ni ska 
övningsköra med under 
sammanlagt minst fem 
av de senaste tio åren.
* En elev som ska 
övningsköra för att ta 
bort villkoret automat-
växlat fordon på sitt 
körkort behöver inte ha 
något giltigt körkorts- 
tillstånd, så länge 
villkoret inte beror på 
medicinska skäl.
 
Källla: transportstyrelsen


