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Vi välkomnar parkeringskonferens 2019
till Göteborg
Vi är glada att idag välkomna Sveparks årliga konferens till Göteborg. Årets
tema är ”Parkeringens roll i framtidens mobilitet” och parkeringsaktörer från
hela Sverige kommer samlas på Lindholmen för att utbyta erfarenheter och
lyssna till inspirerande föredrag om framtiden.
Svenska Parkeringsföreningen, Svepark är en ideell sammanslutning av
kommuner, kommunalt och privat ägda parkeringsföretag. Varje år arrangerar
Svepark Parkeringskonferensen för att lyfta aktuella frågor inom branschen. I

år äger konferensen rum på Lindholmen här i Göteborg.
- Jag är glad över att välkomna våra branschkollegor till Lindholmen. Det finns få
platser som på ett så tydligt sätt både visar på utmaningarna och möjligheterna
för parkering i framtiden. Här finns i stort sett all typ av mobilitet, från gratisfärjor
över älven, självkörande bussar till el-scootrar. Hur vi med kundens behov i fokus
bygger ihop detta systemet, inkluderat bilen är en avgörande fråga för oss alla,
säger Maria Stenström, vd Göteborgs Stads Parkering.
Maria Stenström kommer öppna upp konferensen tillsammans med Carina
Abrahamsson från Trafikkontoret, Göteborg. Maria kommer även tillsammans
med Marita Albrektson från Västtrafik att på ett seminarium på torsdagen
presentera vår gemensamma resa och hur vi tillsammans tagit ett steg mot
framtidens kombinerade mobilitet.
På konferensen kommer vi även lyfta fram vårt arbete med hållbart resande
ur olika vinklar. Dels kommer två mastersstudenter från Chalmers att
presentera sitt projekt med att skapa hållbara resvanor genom "nudging".
Dessutom finns representanter från bolaget på plats för att ge mer
information om vårt samarbete med Västtrafik.
Fakta:
Sveparks konferens 2019 äger rum 22-24 maj på Lindholmen Konferens i
Lindholmens Science Park. Mer om konferensens program finns att läsa på
www.svepark.se.

Göteborgs Stads Parkering AB är ett kommunalt bolag och ägs av Göteborgs
Stad. 2018 hade vi 94 anställda och omsatte cirka 502 mkr.
Vår vision är att vara en motor för hållbar mobilitet. Vi ska bidra till att
människor kan röra sig på ett hållbart sätt i hela Göteborg. Vi vill att
människor ska hitta flytet i sin vardag, åka kollektivt eller med cykel när de
kan men även kunna använda bil när de måste.
Bolagets utgångspunkt och främsta bidrag i arbetet med hållbar mobilitet är
vårt ansvar för 71 000 parkeringsplatser som samordnas inom tjänsten
Parkering Göteborg.

För mer information om Göteborgs Stads Parkering, besök www.pbolaget.goteborg.se
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