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Uppsala Parkerings AB blir värd för Sveparks årliga Parkeringskonferens 2018. Det beslutade 
Sveparks styrelse vid ett möte i Uppsala förra veckan. Under tre dagar i maj 2018 kommer ca 300 
personer att samlas i Uppsala för att konferera och utbyta kunskap.  
  
Svenska Parkeringsföreningen (Svepark) är en ideell sammanslutning av kommuner, kommunalt och 
privat ägda parkeringsföretag samt fastighetsbolag som bedriver parkering. I förra veckan samlades 
Sveparks styrelse i Uppsala för styrelsemöte och i samband med mötet fattades beslutet om att 
förlägga 2018 års Parkeringskonferens till Uppsala.  
 

- Uppsala erbjuder fantastiska möjligheter till en bra konferens genom sitt läge i Sverige och är 
en snabbt växande stad som tagit många intressanta initiativ i sin planering av nya bostads- 
och arbetsplatsområden när det gäller både samordning av parkering och byggande av nya 
spännande anläggningar, säger Lena Karlsson, Vd Svepark. 

 
Konferensen kommer att pågå 21-23 maj 2018 på Uppsala Konsert & Kongress och väntas samla 300 
personer från kommuner, parkeringsbolag, leverantörer samt andra verksamma inom 
parkeringsbranschen.   
 

- När vi startade upp det nya parkeringsbolaget hade vi stor nytta av att nätverka med andra 
kommunala parkeringsbolag, säger Tom Karlsson, Vd Uppsala Parkerings AB. Nu kan vi bjuda 
igen genom att stå som värd för Parkeringskonferensen 2018. Att vi får konferensen till 
Uppsala är också ett bevis på att det finns ett stort intresse från branschen att ta del av hur vi 
i Uppsala hanterar parkeringsfrågorna, som ett av verktygen att utveckla den hållbara staden 
när Uppsala växer. 
 

- Vi kommer att få en bra värd genom vår medlem Uppsala kommuns parkeringsbolag. Därtill 
har Destination Uppsala, Uppsala Convention Bureau genom sitt engagemang i våra 
förberedelser visat stort intresse för att vi lägger konferensen i Uppsala. Jag är övertygad om 
att vi kommer att få några intressanta dagar där vi både kan få se bra parkeringsanläggningar 
och intressanta diskussioner om nya möjligheter att lösa framtidens stadsplanering, säger 
Lena Karlsson, Vd Svepark. 
 

- Från Uppsala Convention Bureaus sida är vi jättestolta! Det här är ytterligare ett fint exempel 
på ett bra lokalt värdskap och hur vi genom möten som arrangeras här både synliggör våra 
lokala verksamheter men också får möjlighet att visa upp och marknadsföra vår stad för ett 
stort antal människor säger Anna Lindström, chef Möten och Evenemang, Destination 
Uppsala. 

 
Uppsala Parkerings AB förvaltar all gatumarksparkering på allmän plats i Uppsala kommun, ca 10 000 
p-platser och 2500 platser på kommunal kvartersmark. Bolaget äger också ett parkeringsgarage 
(Centralgaraget) och förvaltar ytterligare två (Kvarnengaraget och Stadshusgaraget) med sammanlagt 
ca 700 platser. Uppsala Parkerings AB skapar förutsättningar för en hållbar stadsutveckling. 
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