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5.6.5 Försäljning av parkeringstillstånd
Beskrivning:
Bolaget säljer parkeringstillstånd till de flesta av bolagets parkeringsområden. Tillstånden säljs på bolagets kontor
månadsvis, i övrigt kan man abonnera med kvartalsvis betalning. Kunden läggs in i kundregistret (accessdatabas),
inbetalningskort skickas till kunden 4 ggr om året (inga avtal skrivs). När avgiften betalts skickas parkeringskortet ut
till angiven adress. Betalningen registreras och bokförs i Agresso.
Två gånger om året kontrolleras mot bilregistret att kunden fortfarande är aktuell, dvs. boende i centrum.
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5.6.6 Skötsel av egna parkeringsområden
Beskrivning:
Bolaget ansvarar för skötsel av egna parkeringsområden. Det innebär t. ex vinterväghållning och renhållning,
skötselav grönytor. Tjänsterna köps externt.
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5.6.7 Uthyrning av parkeringsplatser
Beskrivning:
MPAB har ett fåtal parkeringsplatser till uthyrning på Prytzgatan. Kunden ringer eller ansöker i regel personligen,
inget avtal upprättas utan kunden skrivs in i kundregistret (accessregistret), Inbetalningskort skickas varje kvartal och
underlag från bank att betalning är gjord bokförs i ekonomisystemet Agresso och i kundregistret. Bokföringsunderlaget gallras efter 10 år.
Uppsägning sker i regel per telefon eller personligen. Kunden tas då bort ur kundregistret. Eventuellt skriftligt
uppsägningsmeddelande slängs vid inaktualitet.
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