FR AMTIDENS PARKERING

För ett
växande
Gävle!

Mycket mer
än bara
parkering
Vi är ett kommunalt bolag och har ett större uppdrag än
många tror. Att övervaka och ta hand om parkeringar är bara
en liten del. Vårt jobb är att göra plats för Gävle att växa.
Vårt mål är att det ska vara positivt och enkelt att parkera i vår stad. Därför skapar vi hållbara
parkeringslösningar och ser till att biltrafiken tar så lite utrymme som möjligt. Vi arbetar
ständigt med att utveckla, förnya och förbättra stadsrummet och våra parkeringsmiljöer.
Ett annat mål är att det ska vara enkelt att växa i Gävle. Vi underlättar för dig som är företagare och byggherre, så att frågan om parkering aldrig blir ett hinder. Till exempel hjälper
vi dig att driva, utveckla och underhålla din anläggning.
För oss kan hållbarhet innebära mycket. Som att välja rätt material i våra parkeringshus,
att p-automaterna drivs med solljus eller att förenkla för alla som använder elbil eller cykel. Det handlar även om att marken ska utnyttjas på bästa sätt. Därför är vi ofta med
redan från början, som en strategisk partner när det är dags att bygga nya områden.
Du är alltid välkommen att besöka oss. Vi är en lokal aktör och har stor kunskap om vår
stad. Gävle Parkeringsservice ägs av Gävle kommun och vår offentliga roll är en garanti för
din trygghet. Kom förbi så berättar vi mer!

Mobilitetshus
Ett parkeringshus kan vara så mycket mer än en plats att förvara bilen.
Det kan även vara en samlingsplats för olika mobilitetstjänster. Till
exempel paketutlämning, cykeluthyrning, laddinfrastruktur, servicestation för cyklar, bilpooler och cykelpooler. Eller varför inte kemtvätt,
biltvätt och en plats där du kan hämta din matkasse.
För oss är det viktigt att du enkelt kan parkera din bil, för att sedan
byta till miljövänliga transportmedel. Kanske en cykel eller sparkcykel.
Även elbilarna kan hjälpa oss att minska våra utsläpp och få en tystare
stad. Laddare finns både i våra anläggningar samt på vissa av våra
gatuparkeringar. Laddningen erbjuds i samarbete med Gävle Energi.
I våra mobilitetshus hittar du cykelboxar där du kan du låsa in och
ladda din elcykel. Där finns även cykelställ.

Vi
bygger
nytt!

Just nu bygger vi parkeringshus i Gävles nyaste områden. Här vill vi
erbjuda tjänster som gör vardagen enkel och hållbar. Vad sägs om
paketutlämning, ekologiska kringtjänster och en återvinningsstation?
Vi samtalar med flera olika företag för att hitta spännande samarbeten.
Har du själv idéer om vad du vill hitta i framtidens mobilitetshus?
Hör av dig till oss!

Välkommen
till Briggen

Som ett stolt skepp står hon på Gävle Strand: vårt parkeringshus
Briggen. Det är en historisk plats där det byggdes fartyg för flera hundra
år sedan. Under senare tid har allt fler bostäder börjat växa fram på
området. Därför fick vi uppdraget att skapa en parkeringslösning.
En stor utmaning var att behålla den fina atmosfären. Ett parkeringshus i betong hade
kunnat förstöra känslan. Det behövdes en alldeles unik byggnad, som kunde bli ett naturligt
inslag i Gävle Strands miljö. Vi ville skapa en plats utan mörka skuggor, där tryggheten står
i centrum. Trä blev det naturliga valet.

Briggen
Parkeringshuset Briggen blev färdigt hösten 2018. Då var
det Sveriges största parkeringshus i trä. Huset är byggt av
förnybara material och har ingen uppvärmning.

Nu blir
vi 100%
digitala
Du behöver inte längre någon lapp i framrutan för att visa ditt tillstånd
att parkera. Vi har tagit bort alla onödiga biljetter och spring till bilen.
Ett modernare sätt att parkera, helt enkelt. Dessutom är det bättre för
vår miljö.
Våra parkeringstillstånd kan du beställa på vår webbtjänst. Det sköts helt digitalt och du
behöver inte fylla i några papper. Även våra p-automater är digitala. Du knappar bara in ditt
registreringsnummer i automaten, eller använder din parkerings-app. Närmare 70 procent
har upptäckt hur smidigt det är att sköta sin parkering med en app. Om du vill ha ett kvitto
kan få det via sms eller mail.
Vi övervakar parkeringar med hjälp av digital teknik. Parkeringsvakten skannar registreringsnumret för att se om bilen har en aktiv parkering. Gävle Parkeringsservice har omkring
120 p-automater. De flesta finns i centrala Gävle. När vi köper in nya maskiner väljer vi solcellsmaskiner, där det är möjligt.

Vår nya
webbtjänst
Nu kan alla kunder ansöka om parkeringsplats direkt på vår hemsida.
•
•
•
•

privatpersoner som vill hyra en plats
alla som har rätt till boendeparkering
kommunalt anställda som vill ansöka om personaltillstånd
alla som vill ansöka om tillståndsparkering

Tillståndsparkering är ett alternativ för dig som vill använda våra skolparkeringar på kvällar och nätter. Under arbetstid används platsen av
skolans personal. Med tillståndsparkering har du tillgång till platsen
på vardagskvällar och nätter samt alla helgdagar.
Välkommen in på vår superenkla webbtjänst. Avtalet signerar du
direkt, med hjälp av mobilt bank-id. När avtalet börjar gälla är det
bara att parkera, hos oss slipper du tillstånd i framrutan.

Hyr parkeringsplats
Om du vill hyra en plats i våra mobilitetshus och parkeringsanläggningar kan du välja mellan
olika priser och abonnemang. Brukar du använda olika bilar? Det går alltid att registrera två
registreringsnummer.
Har du rätt till parkering vid ditt boende? Du får en kod av din fastighetsägare som du fyller i
på sidan. Här kan du även ställa dig i kö.
Här kan du söka tillståndsparkering. Leta rätt på närmaste skola och se om det finns lediga
platser.

Ansök om personaltillstånd
Om du är anställd inom Gävle kommun får du en kod av din arbetsgivare. När du loggar in
i webbtjänsten syns de parkeringsplatser och avtal som gäller. Om alla är platser upptagna kan du ställa dig i kö.

Logga in på mina sidor
Här kan du ändra dina uppgifter, registreringsnummer och säga upp avtal.

Vi kan
övervakning

Ofta har vi ett helhetsansvar för våra kunders parkering. Det kan gälla
allt från skyltning till att hålla anläggningen fräsch. När vi övervakar
så använder vi oss av den senaste tekniken. Till exempel scanner, för
att effektivt kontrollera fordon. Övervakningen är flexibel och anpassas
efter behov. Vi finns där det behövs, helt enkelt.
Visste du att vi har parkeringsvakter som jobbat hos oss i närmare trettio år? Därför vågar
vi påstå att vi har koll på övervakning.
Vi är ensamma i branschen om fordonsflytt. Det innebär att vi får flytta fordon som inte
följer reglerna. Det är bara vi och polisen som har rätt till det.

Vi hjälper dig med:

Digitala tillstånd

Administration och
kösystem

Parkeringsköp

Fordonsflytt

Vi …
•
Modern övervakning

Planering, skyltning
och underhåll

•
•
•
•
•
•
•
•

Flexibla
betallösningar

Superenkel
webbtjänst

Städar, snöröjer och ser till att anläggningen är ren och fräsch.
Dessutom tar vi hand om det tekniska.
Erbjuder en kompetent kundservice som kan er anläggning.
Tar hand om all administration kring uthyrning samt kösystem till era p-platser.
Levererar den tekniska utrustning ni önskar och sköter om den.
Till exempel betalsystem eller kameraövervakning.
Installerar och driftar laddstolpar.
Tar hand om marknadsföring.
Installerar cykelparkeringar, cykelställ och cykelboxar.
Sköter upprustningen av er parkering. Till exempel måla, skylta,
asfaltera eller installera belysning.
Genom smarta lösningar ökar vi lönsamheten på er anläggning.

Välkommen till oss
Vi hjälper dig gärna att planera och utveckla din anläggning. Och
mycket mer än så. Det bästa är att vi är lokalt bolag, som verkligen
kan vår stad. Kom förbi, så berättar vi mer!
Det är enkelt att hitta hit. Vi sitter på Ruddammsgatan 30, alldeles
intill Stortorget i Gävle.

E-POST
info@gavleparkering.se
WEBB
www.gavleparkering.se
TELEFON
026-17 82 80

