Gamla
och nya pengar

Nummer 1
2017			
Efter den 30 juni 2017
blir de äldre mynten
utom 10-kronan ogiltiga.

I och med att vi i Sverige fått
nya mynt måste våra parkeringsautomater justeras. En
fackman måste öppna varje
parkeringsautomat för att byta ut
en ”myntsil”(den som känner av
vilket mynt som passerar) i varje
maskin. Det gjordes i somras.
Nu till sommaren så kan vi gå in
och ändra på ”myntsilen” för att
den inte ska ta de gamla mynten
i våra apparater.
- De flesta som använder våra
parkeringar använder inte kontanter utan nyttjar sms eller kort
och så blir det mer och mer i
vårt, snart, kontantlösa samhälle
konstaterar Jimmy från teknikavdelningen på P-Service.
Om olika bötesbelopp
Sidan 2

Parkera utan kontanter
Sidan 3

Svantes hörna
Pengar - Enligt Riksbanken har pengar
tre funktioner:
1. Betalningsmedel
2. Mäter värdet på vara/tjänst
3. Värdebevarare

Det här nyhetsbrevet handlar mycket
om pengar. Enligt wikipedia är det
ursprungliga begreppet pekunjär eller
pekunier från latinets pecus som betyder boskap och pecunia som betyder
förmögenhet.

Lös krysset

Sidan 3

Vår moderna boskap kanske är
bilen? Fast lite tvärtom eftersom
den mjölkar oss på pengar.
Bilen ger oss i alla fall mat på
bordet genom att vi via den
(eller andra fordon med hjul) tar
oss till arbetet och matbutiken.
Även om pengar är bra så ger det
mig inte det jag verkligen längtar
efter nu; sommar. Hoppas du får en
riktigt skön sommar!

www.pservice.se
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Rebecca och jourbilarna

Sidan 4

Svante Intveld,
VD, P-service

Vem bestämmer vilka
bötesbelopp som
gäller?

Kommun

Regeringen får ange det
högsta och det lägsta belopp
som felparkeringsavgifter får
fastställas till. Beloppen får alltså
varieras med hänsyn till olika slag av
parkeringsöverträdelser OCH det är
kommunerna som sätter de belopp som
gäller i den egna kommunen.
I tabellen till höger finns exempel på hur olika
bötesbeloppen är.

Parkeringsvakter
har ingen
provision

Felparkering

Handikapplats

250-500:-

700:-

300:-

600:-

300-500:-

700:-

Upplands Väsby 350-500:-

800:-

Haninge/Tyresö

450:-

700:-

Nacka

450-600:-

1000:-

Sundbyberg

450-650:-

1000:-

Stockholm

500-700:-

1000:-

Vallentuna
Ekerö
Täby

Vita fräscha linjer

Vi har en egen maskin för att göra snygga och väl synliga parkeringsrutor.
Det underlättar när man parkerar och fler bilar får plats.

– Tyvärr har många människor fördomen att parkeringsvakter försöker lappa
så många som möjligt för
att tjäna pengar. Men de
drivs enbart av viljan att
hålla trafikmiljön säker och
staden tillgänglig för alla,
säger Lena Karlsson, vd på
Svepark, parkeringsföretagens branschorganisation.
Källa: svepark.se
www.pservice.se
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Parkera utan kontanter
För den offentligrättsliga parkeringen, det vi
vanligtvis kallar gatumarken gäller följande;
Det är kommunen som beslutar om vilken avgift
och vilka betalmedel som ska användas för att
betala parkering. Det finns idag ingen skyldighet
att ha kontanter som betalmedel i parkeringsautomater. Sveriges kommuner och landsting
har tillsammans med Transportstyrelsen i olika
sammanhang meddelat att det är fullt tillräckligt
att det på automaten eller på parkeringen anges
hur betalning ska ske.

Grundregel är att parkeringen alltid ska betalas.
Om inte automaten fungerar
anges ofta ett alternativt sätt att
betala. Automat som inte fungerar och
kan man inte betala på alternativt sätt ska
kontakt tas med den felanmälan som anges
på automaten. Kontaktuppgifter och telefonnummer finns alltid angivet på automaten.
I den händelse avgift inte behöver erläggas för att
automaten är trasig måste det vara en överenskommelse mellan den
som parkerar och den
som ansvarar för
automaten. Sådan
överenskommelse
ingås då med respektive parkeringsbolags
kundtjänst.

För den civilrättsliga parkeringen, tomtmark
eller privat mark som vi brukar kalla det
gäller följande;
Det är alltid markägaren eller någon i dennes
ställe som bestämmer hur parkeringen ska betalas och till vilket pris. Även där ska det på automaten eller genom tydlig skylt anges hur betalning ska ske.

Källa: svepark.se

Parkeringskryss

Lös och skicka in det till oss
senast 30 augusti så har du
chans att vinna fyra biobiljetter.
Vinnare av förra krysset blev
Kristina Garcia, Malmegårds
Fastighets KB
.
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B
Returadress: P-Service, Box 132, 151 22 Södertälje

Ung problemlösare i jouren

P-Service är det enda parkeringsbolag
som har egna jourbilar som är ute dygnet
runt. Till jouren ringer man om:
l någon obehörig står på den egna
förhyrda parkeringsplatsen
l någon har parkerat inne på gården eller
annan olämplig plats.
l om parkeringsautomaten inte fungerar
Rebecca är en av dem som arbetar på en
av jourbilarna och är dessutom parkeringsvakt. Hon ser till att den som är närmast
platsen för det felande löser det. Hennes
arbetsfält sträcker sig runt hela Storstockholm och många gånger är hon själv
närmast och löser problemet.

När Rebecca började arbeta på P-Service direkt efter gymnasiet tänkte
hon bara stanna över sommaren och fortsätta plugga på högskolan till
hösten. Men hon blev kvar - och är fortfarande kvar två år senare.

Orsakerna till att Rebecca arbetar kvar på
P-Service är flera; jättefin sammanhållning
med arbetskamrater och att det är spännande att arbeta i ett innovativt företag
som växer. Dessutom trivs hon med variationerna i arbetsuppgifterna och arbetstiderna. På fritiden brukar hon gosa med
katterna Gizzy och LeRoy, samt sambon
förstås.

Sommardäck

Tänk också på att kolla
däcktrycket efter att
du har bytt, dels för att
spara bränsle när du
kör och även för att garantera att du bibehåller
bästa köregenskaper.
Sommardäcken måste enligt lag ha ett mönsterdjup på Dina däck får även en
minst 1,6 millimeter i däckens huvudmönster, men för längre livslängd om du
att vara mer säker på att ha bra friktion vid vått väglag ser till att de håller rätt
rekommenderas ett mönsterdjup på minst 3 millimeter. tryck.
Det är lämpligt med sommardäck från 1 april till 30
november, såvida du inte kör på is och snö.
Sommardäcken innehåller mer plast och är billigare.
Det är förbjudet att blanda sommardäck med vinterdäck.

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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