SVERIGES BRANSCHORGANISATION FÖR PARKERING

ANSÖK OM MEDLEMSKAP I
SVENSKA PARKERINGSFÖRENINGEN!

Svenska Parkeringsföreningen
•
•
•
•

verkar för att branschen ska tillämpa föreningens etiska regler och andra gemensamma riktlinjer
utgör ett forum för utbyte av erfarenheter
verkar för att staten genom lagstiftning ger branschen möjligheter att utveckla
parkeringsverksamheten
bedriver information och utbildning, arrangerar konferenser och seminarier för behandling av
frågor som rör parkeringsverksamheten

Dessa övergripande (något komprimerade) målformuleringar finns i Svenska Parkeringsföreningens
stadgar.

Medlemmar
•
•
•
•
•
•

ska medverka till att parkeringsverksamheten utvecklas efter sunda principer och i enlighet med
föreningens etiska regler
ska inte på ett dominerande sätt blir beroende av intäkter från kontrollavgifter
ska erbjuda bilisterna goda möjligheter till ordnad parkering där sådan efterfrågas
ska genom en väl avvägd parkeringsövervakning tillse att säkerhet, tillgänglighet och god
trafikmiljö inte äventyras
ska utveckla personalens kompetens och arbetsmiljö
ska förbinda sig att uppfylla alla de krav som samhället ställer på ett seriöst arbetande företag

Även dessa meningar är något komprimerade. Stadgar och etiska regler mm finns att ladda ner på vår
hemsida www.svepark.se

Ovanstående kraftigt sammanfattade uppgifter från stadgar och etiska regler är vad Svenska
Parkeringsföreningen vill ska gälla för hela parkeringsverksamheten!
Vi vill därför få till ett samarbete inom branschen som leder fram till ett verksamhetsområde som fungerar
väl och har allmänhetens uppskattning.
För att nå detta mål, krävs att vi blir många som ställer oss bakom dessa uppfattningar.
Svenska Parkeringsföreningen består av medlemmar och samarbetspartners!
Medlem ska vara: bolag, förvaltning m.fl. i Sverige som aktivt bedriver verksamhet med syfte att tillskapa
och tillhandahålla parkering.

Svenska Parkeringsföreningen erbjuder nu medlemskap enligt
följande:
Avgifter 2022
•
•
•

Kommun eller Parkeringsbolag med omsättning upp till 15mkr
Kommun eller Parkeringsbolag med omsättning mellan 15-35mkr
Kommun eller Parkeringsbolag med omsättning över 35mkr

15.000:25.000:50.000:-

Summan består av två delar, dels 200 kr i vanlig medlemsavgift till Svenska parkeringsföreningen och dels
serviceavgift till Svepark service AB. Delen till föreningen är inte momsbelagd. Delen till Svepark Service
AB är belagd med 25 % moms.
I avgiften ingår en persons deltagande utan avgift vid den årliga Parkeringskonferensen samt lägre priser på
föreningens utbildningar och seminarier.
Medlem erhåller medlemsbevis efter inbetald avgift.
Den årliga parkeringskonferensen 2022 hålls i Gävle 31 maj – 1 juni.

Bli medlem i Svenska Parkeringsföreningen och verka för att
parkeringsbranschen kännetecknas av:
God utbildning
Märkta fordon

Tydlig skyltning
Fastlagd övervakningspolicy

Tillgänglig kundtjänst

God inkassosed

Uniformerad personal
Inga provisioner
Seriösa avtal

Föreningens styrelse fattar beslut om medlemskap.

UPPGIFTER OM PARKERINGSVERKSAMHETEN INFÖR
MEDLEMSANSÖKAN TILL SVENSKA PARKERINGSFÖRENINGEN
Företagets namn:
Organisationsnummer:
Adress:
Tel:
Faktureringsadress:

E-post:
Hemsida:
Kontaktperson:
Antal år som företaget bedrivit parkeringsverksamhet:
Orter där verksamhet bedrivs:
Årsomsättning på p-verksamheten:

Beskrivning av verksamheten i stora drag:
.

Uppfylls § 2, mom 1 i föreningens stadgar om medlem ”som aktivt bedriver verksamhet med syfte att
tillskapa och tillhandahåller parkering”?
Upplåter företaget egna p-anläggningar?
många och hur många platser?

I så fall, hur

Antal utfärdade kontrollavgift de senaste två åren?
Utför företaget parkeringsövervakning inom den
offentligrättsliga parkeringen, gatumark, i vilken omfattning ?
Antal utfärdade felparkeringsanmärkningar de senaste två åren?

SVERIGES BRANSCHORGANISATION FÖR PARKERING

Skicka er ansökan helst till lena.karlsson@svepark.se

↓

Underlag för avgifternas storlek:

omsättning 2020

omsättning 2021

…………………

…………………

Vi ansöker om medlemskap i Svenska Parkeringsföreningen
Företag/kommun………………………………………………………………...
Uppgiftslämnare…………………………………………………………………

Undertecknandet innebär även att publicering av uppgifter om företaget (namn,logga och kontaktperson
samt länk till er hemsida ) sker på vår hemsida www.svepark.se

Välkommen med er ansökan!

